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మ రా, రొ yy క్రీరాజా భినివాస అప్పారావు బహద్దరు వారు 
కవి భశ్వరవురం జమించారువారు నూజివీడు, 

సి రాజూ 'తెల్టంగకీ సతొారామారాన్ట బహాద్దరువాళు, 

పోలీ శిపొడు జమిందారు పార్కు తిరువూరు, 

స్రీరాజా నెంకటాది శే. బవాద్దరు వారు 
ఉయూూరువ గై శా యో సెట్ల జమించారువాథ్యు 

నూజివీడు. 

జూబ్బతుల్ యాన్ శ్రీ)రాజా యినుగంటి రాజగో 
పాల వెంఠటసరసీంవొ శాయసి0 బహాద్దరువాగు, 

కీగ్సంవూడీ 9, అన్న "దేవరపేట, పిక్కిలంక 

వగైరా యె ఫట జమిోందారువార్కు శనివార 

ఫు "పేట, ులూరు. 

రావుసాహేబు గుత్తా వెంకయ్య చౌదరిగారు 

భూస్వాములు పాండురంగ సిసీమా మే నేజింగు 
(వొపియిటరు, యేలారు, 

యరిమిల్లి నారాయణమూర్తి గారు బి.ఏ బి.యల్, 

అడొ్య ేటు, నర్వావురం, 

సబూరి ల బీ, ఏ బి యల్ 

అడే కట్కు నర్సాపురం, 

శ్రీపాద గాహుమరొగి గార్కు బీ, ఏ, 

అశ్యాకేటు, న ర్బొవుర౧: 

గంధి వెంకట రెడ్డిగారు బి, ఏ, బి యల్, 

వకీలు, నర్పాపుర ౧ 

తులసీ సుబ్బారావుగారు వృక్పెజు సబుయిన స్పెక్టరు 

నరసాపుశం “కేంజీ నరసొపురం. 
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యూూదియ ద్ బోదు “పిష్మసిజెంట్యు నర సావురం. 
A 

దూతం వెంకన్న గారు అ నాలా కొబోోేర్డు మెంబరు, 

39 పర కులు. నర సాష్రరంం ర్త ల 
#3 ల్ . 

చాపు? మెన్ తాజేవలీహూబజెంం 
se జై Ae క్ష ను 

వసాదు వెంళటసామిగారు, భూ సాగ్గిములు, 
Cem) 

కశ 

కుక్ జా నటైవ్. డాక్టరు నరసాపురం, 

వెజనా క కోతిలింగంగారు, భూస్వాములు / 

ఊచులూలు, 

నోళ్ళ సుబ్బా "రావుగాళు, 

గ 

శై 

తాలూకాబోర్హు "సెంబరు, 

అంపిల్ కమిటి. హ్తాసికౌంటు, భూసా్యాములా 

పొలకొ లు 
fv 

నున్న సారారకుణసాగమి చౌదరిగారు, 

భూసారిములూ రాజోలు 

కల సత్ సుంద తల స్త ందరం7గా భు భూ సములు 

నరసాపురం 
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ను రాం రా ఇ జజనాడ దదత్తలక్యుగార్కు భూన్యాముల్కు 
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కొంటు తొల ప బోరు "వెం మంటకు క్ట 
at 

"మెం బక, జోంతు మారి 2 రి గజి బ్యాంకు హాసిడెంటు 

అధ ల ey గ్ ఉన్నామా క్ శా 

ఇళంకర్ ఉరుకువెకవనలు కొన్సిల్ మెంబరు, 
ణా 

లో భ్ అజా జక 

ఉక చన పెనుగొండ. 
న్ సా 

జి షా ye అలా గ లో అలు స్ట క్ు 

ప్ స కాదువెడ్డ గారు, కై సుమిల్లు టా టక్ క 
ర! టే ని ఖీ వాలని 

స వ పార యళస్యామి గారు; భూసాాములు, 

నాంకరు సర పొాప్తురంం 

జప కహ ses ఖు 
గ వ హక ర్ 

ol 9 
జ్ a జ జలేంపుక 

స శాక్షర్కు కోసూరి కీ రాముమూరి రారు 

రోల్ ం యం. క తిరువూరు, 

జ్. as _ 4 శాక్ట్షీర్కు కేనూకి వనమరాజుగార్కు యల్, యం, వీ 
బంటుమిప్ల బందరు తొలూ కో 

99 జాక్షర్కు కోసూరి ఆదినారాయణగారు, 

ఎల్, యం, మెం నర సాపుర౦, 

59 మూ సెం "వెం ంకటరత్నం గారు, భూసారములు; 

సర సొప్టురం,: 

29 మానం శేమత్యు కక్యుగార్కు సబుమే మేజస టు, 

నాజోలుం 

9౪ అంబటి వెంకట సాగ్గమి గారు, భూ సొర్ధములు, 

సరసావురం. 



న్యా లు Ws అ న Ben ళీ బ్ ల్సి 

, రొ శా, sy నూనం సొంబయ్యుగారు. డిష్టక్టుబోర్డు మెంబకు, 

asp స్వాములు, నరసాపురం, 

అతికారి చ్చి వెంకటస్యామిగారు, భూస్వాముల, 

నర సోపుకం, 

జక్క..0 "వెంకట సా్యమిగారు, భూ సా్యాములు, 
ప్ 

భర కులు రుసుంబొదాః 

} 
శ ల్లీ 

సాలే 

ఇం ఇం కవనురా ౩ గాదు భాసొగములు 5 ఈ ఇ దు అ) 5 

sake. "సా వి న భూ అ 

వర_కులు, ఇను గొడ. 

బుడ్డ వెంకన్న గారు భూసార్షములు; 

వ_రకలు నరసాపురం. 

రవుతుల చ్చి కొండలరావుగారు నేటివు డాక్షరు 

సర సాప్పురం: 

కొండూరి నారాయణ రావుగారు పాొప్శియి( 

స్తీ వేణుగోపాల _రైసుమిల్లు, యేలూరు. 

"కాకరాల సత్వన్నా రాకు ఇద రా ర్తిగారు, సత్యవ 

గాగిమమున్చబు, భూసపా్యాములు, ఇపద పొడ 

ముల్లపూడి సత్వన్నా రాయణబ)హా శ్రంగార 

భూ సొగములు, వట్టుూారు, 

యుందువు 
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వీ సె జ్య ఇల్లీ గై బ్లో లా సళ ల్ త్రులవ న్యాతంత్యి మొొసంగుట సర్వదా హోనికకంబని నున 

చరిత్ళశారులు లిఖంచింయుండీరి, మజీయు నయ్యిది యదార్గవిన య 

ము. కొని యాధునికశాలమందలి నూతన సంఘసంస్క _రణోద్ధారకు లీ 
విషయమున స్వేకరింపనొల్లరు, నున జేశమందలి శ్రీలు వౌగుళ నాం 
గభాష నభ్యసించి విశ్వవి ద్యాలయమంవలి మయావ్ డిగీం ( Half 
Degree ) ఒకెన నర్హ్యలు కొవలయుననియుః బౌ శ్చాక్యపరిధావనము 

నంటి దుస్తులను ధరించ్చి పరవురుషుబతోః (వా లెవ్నరెనను దేతంజేయి 

కలకి గాలిసికారున కే గవలయుననియు వారుకోరుచ్సుంసురు, యూశప్టం 
/ ఆభ వ్ ఖా 2వ ర్క AEA a షీ అమెరికా జేశప్టు శ్రీకి స్వాతంత్యృసభ్యతలు గలిగియుండెనో య 

ట్టివియే యిచటి శ్ర్రులపంహాడ నలవడవలయునని, మ; సంఘసంస్క 
ర్తల యచ్చిపొాయ ము. అక్టిస్వాతంత్య్యి సభ్యతలవలన ౫లిగెకు లాభము 
స్యల్పమనియు హాోనియధికమనియు వారు పంచుట లేను, ఇట్టనుట చే, 

ప్రా విద్యార్హ్హ లుగారని మూ యభిపాగయముగాదు, సారి కవశ్యము 
ని 

విద్యగ అపవలయును* కొసి యూరపు - అమెరి శాజ్రేక త్రీలవలల 

పిస్తుత మీ నవలయందు “లవంగలకో యను నొక శ్రీచారి 
త్రము లిఖంపంజడెను, ఫాఠశొలయందు లభించు శిక్షణానృక్టి సామె 

సుశిషీతమైయుండిననుు వ్యర్థాడంబరములకు సంస్క..రణజాలమంచ్య 
పేక్కీస కతంబున నా మెయంసు శీలన్వు మున్నగు హ్రీ సులభ సద్దుణం 
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జ [| క్యూ వాం టన గాటు క Aw స్త క్టుబోర్డు మెంబరు, 

జక్కుల వెంకటస్యామిగారు, భూస్వాములు; 

న్ కురు 1 రుసుంబొదా, 

న స కృష్ణమూర్తి రిగార్కు భూసె గరములు, 

వరకులు, సెమునొండ, 

ie బుజ్జగ వెంకన్న గారు, భూస్వాములు; 
వరపలు, నరసాపురం, | 

కవ్చతుల చ్చీ ఫొండలరావ్టుగారు, నేటివు డాక్టరు, 
సరసహెస్టురం, 

కొంయారి నాశాయణకరాన్రగాఠు, ప్యాొపియిటర్పు, 
స వేణుగోపాల నైసుమిల్లు, మేలూరు, 

గ్యానుమున్నబు, భూస్వాములు, "పెదపాడు, 

ముల్గపూడీ సక్యన్నా రాయణబ్బహ శ్రంగార 

భూసొగములు, వట్టూరు, 
భా 



శ్రర స్య్వాతంతస్యి మొసంగుట సర్యదా హోనికకంబని చున 
చరిత్రకారులు లీఖంచి ఇరుతిడీరిం మలకీయు నయ్యుది య భో వీవ 7 

ము, కాని యాధునికశాలమందలి నూతన సంఘసంస్క_రణోద్ధారకు ల్రి 
విచయమును స్వేకరింపనొల్లరు, మన దేశమందలి త్తు బాస నాం 

గృభామ నభ్యసించి విశ్వవిద్యాలయమందలి మాఫ్ డిగ్రి ( Half 
Degree ) లేన నర్ష్మలు శావలయుననియుః బౌ శ్చాక్యపరిధావనము 

నంటి దుస్తులను ధరించి పరప్రురుషుఐతో 6 (వా రెవ్యరైనను 'దేతంజేయి 

కలపి గాలిసికారున శేగనవలయుననియు వారుకోరుచుంసురు, యూకపు_ 
అమెరికాకోశప్ప "గేట్ స్వాతంతే స్టసభ్యుతలు గలిగియుండెనో య 

ట్టివియే. యిచటి త్ర్రలకఒంహాడ నలవడవలయునని, నున సంఘసంస్క 

రల యభిప్రాయము. అక్రిస్యాతంతి క్ట సభ్యతబవలన గలిగెకు లాష్లము 

స్యల్న మనియు హానియధికమనియు వారు శఫంచుట లేవ, వట్లళుట చే, 

పౌ విద్యారు లుగారని మా యభిప్రాయముగాదు, పూర్రి కవశ్యము 

విద్భగజిపవలయును. కౌని, యూరపు - అమెరిక్షాదేశ ప్రీలవయల 
యట్టి స్వాతంతస్యము వారికిలభింపయహాడదు, అట్ట స్వాతంత్యస్యిమువలన 

గలిగెద వివత్నరంపరల్లు జూ ర్తాపత్తి ఏకాపాళ కులకు విదిలేంబగు విష 

పిస్తుత మి నవలయందు “లవంగలతో యను నొక శ్రీచారి 
త్రము లిఖంపంజడెను, ఫాఠశౌలయందు లభించు శిక్షణాదృష్టీ నామె 

సుళిటీ తయెయుండినను, వ్యర్థాడంబరములగు సంస్క.రణజాల మంచ 

'జిక్కిన కతంబున సామెయందు శీలము మున్నగు క్రీ సులభ సద్గుణం 



sa హ్హా PP శేఖపరాలు శఅవం 

నగలతో తన స్యయళారితోము మూలమున వివరించుటకు బియల్నిం 

యపాకకపఫొతికలు దినివలన గొలంది గొప్పయువ దేశ 

మును బడయంగలరని ఊూవిశాసము: 

బడి శలపంగఎడి యను నొక పీందీనవలయొక స్వాతం 

తా్థనువాదము, హః వీపిపంచమం దీనవల కధి కొదరము గలుగుట' 

గాంచి మేము దిని నాంఫిక రించుబబ సాహాసించితిమి ఈనవలన్న 

భాపాంతకీక కించి పిచురించుటకు క్రీమీ యిగన్లు సహర్థముగను ననుజ్ఞ 

నొ సంగిన సంద్ర వీ భా హాసు వాదపలు న్ట్] గయుక్ ప్యారేలాల్ గుప్త మహా 

స్థ యున క్ట న ధ్ స్య వాద చు? he 

నర్వాపురం పక్నిమగోడావరిజిలా, | 
నుర ం స్ ర అను వొదకు(డ. 
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ను గూర్పుచున్నది.. ఇెలచందావారులకు రు 0... 8.0 

ఇకరులకు రు 0-12-0 | 



గ్గ Son | షు 

స eR ఇ 
మ స (1: 7 న్యా వ 

ష్. Ren Du ళు ue Ky Ts dey 

మానను జొ నరించు సమస్త అష అ షి గో క పాటుస 

డుచుండినటుల బోధింపకమానవు, కాసి; సుఖమనంగ నక్ష మేమి? ఎట్టి 

చెకూరును? అట్షిపరిశంమ కె యుత్కే 

షమౌర్ష వెయ్యదిః ఈవిషయమనముల విచారణ మిక్కిలి కొలందిముంది 

మాత్రమే సేయుదురు, పిజలు సుఖానుభవమునకయి సాటుపడియెద 

రు, కాని పొపంచకపూజ్ఞానుభనము గలుగకండుటవేతన్సు నవహాంభా 

వమువటనను, నజ్ఞానకారణంబునను, వార లెడ్డానిని 1 సు ఎంఖవమాగర్షముగంద 

లంచియనుగవింతురో యయ్యది తజచునుంఖిగూసనగరమునకు: గొని 

పోవును, మజియు నెవరొకమాూ ఉదుఃఖరూపనగరయినట బి వేశం 

తురో వాకు మరల నెన్నిపిధంబులం గృపి. సల్పినను నెన్నిమాజులు: 

వివేకరూపంబగు వివూనముపపె నారూఢులయి _పెకేగసినను వారలా 

శనముపైం గొంకకాల మిటునటు భొామణ మొసరించి కుదకాొనగర 

వీ 



వీట 

సమయం చేవచ్చ్శా డిగువురు,. అటులనే నాస్ట్థతియు. వొడ రెనుః అధిక 
! 

ఖపా_సైోః నాసంసారకరథమును గమ్య స్థానమునకు! కేర్పుటకు నధికౌ సు 

తుకతోనడవశిని. కాని నారఢాశములు మోహపరవశలయి వేజొం 
డు మాష్లమువముబ్లు, బోయెను నేను మజీయొక స్థానమునకు? బోయి 

శై వా 

చేరితిని, 

తమ ప౦నూ దసంబనితంబగు విప క్తిచే నెవరికవోగతి సంభవించు 

నో వారలు కమ తయిద్భృషమును మిక్కిలి దూపించు కొనియెదకరు. 

కాసి వారి యద్నవమవుం నణుమాతేొమును దోవుములేదు. నేనప్యు డ్ 
క లో 

ప్పుడు నాక్ చసియావ సో నాభాగ్యమును నిందించుచుం డెడి దానను 

అందు నాభాగ్యదోవ మికలదు? అడి నాసమస్త పమాడములవలన 

గలిగిన పరిణామము, నిజమును యోజించిచూడ నేశు చేతులార నొ 
యథోగతి నామంతించుకొంటిని,  తత్కారణంబున నేమ దురంత 

దూఖనునాభ వింపవః సియుండిన నాశ్చర స్ట్మేమి కలుగగలదు? 
అయి నాపెరు లవంగలత, ఈనావుము నాజన్మాభిడానముకాదు., చే 

7 దు 

ఉమా తిశయంబున బెట్టనవేరునుగాదు. కేర్తిలోల్యన స్వ్యయముగ నేనే 
మరానామమును బ్యాకొంటిని, ఈనామథేయ మెపుడు ధరించితినో 

ఉచెద్దదాన్గా జ్ఞానము ముక లిగిన పిదప నాతలిదండులుకాని పతిగాని 
అజ్ 
fh ల్ 

యపుడందుల్న కె నాకంఠయా యభిమానము గలుగుచుండెడిది, కాని 

నాకీసిపంచానుభ నము గలుగుచుండిసకొలంది. నేనీప్తేరు జెట్టుకొనాట 
యందు మిక్కలి పొరపడితినని సశ్చా తావమునొందసాగితిని, “లవంగ 

లత”యీనామమెంత మనోహర మైనది! అటులయిన నేను కరూవీనా? 

కాదుకాదు. నేను మిగుల సాందర్యవతిని, సాందర్య ముసుగూత లజ్జింప 

"జేయు సుంద రాకృతి నాకు గలదు, ఆహ్! నాక ట్టి సౌందర్య 

పర మెకే పరుడు జగసాదింపకుండిన నాకిప్రయధఃపతన మేలకలుగును2 

నాజస్టుస్థానను నాగపురము, నొజనకుని నామము పద్శనా 
తళ 



కుద టే పికరణనము. 
9 

థుండు, తల్లి ఉమ, నాతంక్షిగారొక Bound షస వారు 

బ్రూపన మం కు వారు వ్యావ వ కు క కట 

యుండీనను లోకపి9యాలు కారు, పన్ సారపగవ ంచమందు యశము నొ 

ర్లింపవలయునను గుతూహాలము వారి కక్రిమెంకు, నాకండి) గారందుల 

కళ్ష్యులు, తదర్శ మై వారధికహాయకృముబు గావించియుండర, కాని య 

నేక విషయములయందు వారి వర వము లోకమున కత్యంత విన్న మై 

యుంకుకతన లోకపియులగుటకు మూజుగం దిరస్కార పాతు లై రి, 

పాలకపాలితుల సాయంబున క్రీర్తిమకుటమును సంపాదించులాలసతో 

వారు తమపియక్న నాకను నడిపించి. కాని యది వారి దుష్ప్రివర్త నా 

పిచండమారుతొ ద్ధతి భూధరహిహతియై భిన్న భిర్నంబులయ్యెను. వారి 
విద్యాధ్యయన మపూర్వమైనది. వారి! స్థిరబుద్ధిలేదు. నొతండిి 

గార నేక గింథముల నవలోకించుచుండెడివారు, సభాసమికియం దు 

పన్యాస ముల నాసంగుచుండెడివారు, వాద పతి వాదముల నొనరించు 

చుంజెడీవారు, అన్యులకుప డేశమునంగుటయంను మిపప దక్షులు, కౌ 

ని వారు తమపివర్తనము. నిర్దుహ్షముగం జేసిఖొనణాలరి, నొతం 

డ్రిగారు తొలుతనుండి యు చావీనపద్దతుల శనుసడంచు బళొారులు 

గారు, పాశ్చా దేశమందలి నం! ందు వారికి కాదీక్షలు జరిగి 

యుండెను, తత్కారకణంబున, “బాచిన పద్ద గతులు టక నవీనొ 

చరణంబులు శక్టంబు”లను మతము ననుసరించుపాప 

మజ్జనసి జనకులస్థికి మిగుల విమద్ధమైనది. వారిరువురి స్యభా 

వములు ద్వివిధములు, |p రం. గృహకలహము క 

నను లేదు, నొదననియందలి సవానలిలత మే దీనికి ముఖ్య కారణ ము, 

నాతండిగారివలె తల్లి చంచలమతికాదు. నాతేండ్ఫిగారివలన నేయు 

చిత కార్య మేనియు6 దొడరిన నాతల్లి యూవిపయనున నధిక మేమి యు 
4 



శ్రి న. ; 3 A 

బలిడిదికాదు, ఆమె నుక్కి.లీ చతురురాలు, కోడుంగడుయుకి చొతు 
న ఇ వరక న ఆ శీ అ నే ర్యం ల వారిప్మిమాడమువు పొరెమునసు,నప సూచింపంజ సెడీది, నొ 

ల్ గో 
ఖీ లా లో ను బీ aa ఖా త 

తండ్రిగారు సంస్కర్తలయియుండినను సొకేల్లు యాభారపిచారములన్ని 
క, ల 1 

యుం పెచివపనతి దనసరించియె యుంపెడిపి, ఇంతి తఈగాక నాతల్లి 
లో 

యందు మతయొక పవిశవముగలవము, వా చిశపద్లకే లనుండి డుష్ట్రము 
* ఖీ 

గ్ అల్లో శ స్ 

లను బరిత్వజించుటయంనాను నూతన విభారములనుండి శిష్టములను 

డ్ "టీ చాన రా. జో ల! స్యక రించుటయం'కును నామె యెన్నయ మెను .సుందులాజెడిదికొదు, 

ఆమె మిగుల ; సుదారపిక కృతిగలది. అమె యాచరణము మిక్కిలి ప 

వత) మైనది, విళపన్లమైవది. ఆమె మిల గర్హననదక్షురాలు, కర్త 

వ్యవిరహీతుల నామె మిగుల దృణీకరించుచుండోడిది, తండి గారివలె 

నొమె మాత్సర్యశీలయు దుశాగాహియు(గాదు, ఆమె స్యభావమ 

త్యంత శాంతనమి తాప యుక మయినది, ప్ర్రనులభ ౦బుళగు సమస్త 

సద్దుణంబు లామెయందు సంపూర్ణ రూపంబున సమా వేకొములము 

యుంచెనుం 

ఆసమయమున నేను మిక్కిలి లేంాయమునందంటిని, త్ర 

త్కారణంబున నాకన్ని వఏవిష్వకుంబులు జొగుగ జవి యందు లే 
(9 అ 

వు, నాకు దాదా పెగిమిదెంక్ల పొయంబున బొంబొయినగరంబున 

గొందటు విద్యాధికులు బ్యోహ్మాసమాజమును స్తాపంచిరి. బొంజొయిు 
అ 3 

నగరమందలి ప జేనూతనసంస్థను జెడలించుచుంచురో 
“4 

దానియొక్క. స్వల్పావృత్తి సాగవుర మందును దప్పక వెలువడు చుండును 

తన్నియమానుసారము బొంచాయినగరమున బ్రవ్మాస మాజము చెం 

కొల్వంబడిన తోడనే దాసికొ మొక శాఖ మజు,సటి వారమున నాగప్రుర 

మందును డెజువంుడజెను? సమాజకార్యము లతియుత్ప్చాహముతో జ 

రుగనారంభమాయెను. సంసెారపిపంచమందుంగల సమ స్తధర్మముల 

నుండి యుత్తమతత్త్య్రంబుల నెంచి సంఘిభవింపంజేసి యొక నూతనమత 



ఇందటి పికర ణము. 

పంళారము జేయటచమే యాననమూాజముయొక్కు ముహో్ఫపైశ్వుము, 
ర పై షా 

దీ సమస ధర్గుకు § క ముతక ముల యేకీఫొవ నియందు సమస ధభర్నతయులయందీ యుక_వుతక ముల యకభి'వ 
SE లా వల లాట 

ir ళా (| ఇక్ ల ముండినను దనిని బిజ్బాధర్నముయొక్క_ స్వరూపముల్ నికి: గొనివ 
మే. 

ట్రీ బత చీ ఫీ న్న 4. ళా ఖీ 

చ్చుటకం గొన్నితత్త(ములను సమాజసంస్థావకులు. స్య యముగ రచి 
వ చ 

4 

యించుక నిరి, 

pn fF ఖో సృహ 

బఎెండుల కే యాసమ్వాజము సమస భధ! 

త్త్యంబుల స్వేశరించెనో యాయభిపాంయమునునొని సర్వసాథారణుల 
తీ 

లో చి yy PI 

శు సీసమాజముయుక్క. విపక్షణపిభావము తప్పక విస్సరింపవలన 

గొప్ప విద్వాంసుల పరిజాసమున కొకవిషయ మయ్యును, పమాజసం 

స్టాపకుల యాత(ో్టన్న తిలాలసకంకు: బితిష్టసంపాదనాసక్ష యందలి 

ప్రబలతయే దీనికి ముఖ్యకారణము, యశోభివృద్ధిగలు'ప జేవిమయ 

మును నాతండి) గారు వ్యర్థముగ 6 బోవీయరు, సమాజసంస్థాప నమైన 

తత్త ణమే నాతండి)గారును సామాజిక లైరి, మతియు సమా జోన్నతి 

క సభాసదులను వృద్ధిపజ చుట కవిరామప పరిశ్రమ చేయదోొడంగిరి, 

పింవానుకమండలి og తత్త్య్యములవై  సీనూకనధఢర్శ్మముయొక్క. 

విలశ్ర అకటాత్ష మధికముగభలదు, నొతండి) గారాకటాక ముల 

మిగుల మనోహారంబను భాసయందు సమర్గించుచుంకెడివారు, కాని 

గృహామందు నొజనది యొనరించు వికములను బరోజలను సిలువంజాల 

నైరి. నాతండిొగారు బృవ్మాసామాజికులు, తల్లి పొ-చినవిచారముల 

ననుసరించు హిందువు. నేను పతిరవివార ము నాతండిగారి వెంట 

సమాజమందిరమున కేగుచుంజెడిదాసను, మజీయు నిట గృహమంకు 

దల్లితో పాటు తులసిబ్బందమునకు? బివశ్సిణ జేసెకిదానను, అయినను 

సామాన్యముగ బిజలు నన్ను సామాజిపరాలననియే తలంబెడినారు 

వాస్తవమందు వేనా సమయంబున  సొమూాబిపళాలనో పా-చీనా 



క్స్ | అహంగలత, 

వారముల వముసరించు హీంబూూబొలికోనో నిశ్చయించుకొని యుండ 

చేడు. చేసా సమయమున నజ్జాన "బాలికను, 

మజ్ఞనస్ జనకులకు నే నేకపుతి)కను, రత్యారణంబున వారిరు 

వురష నాడై కథక వాత్సల్యము గలదు, నాపాలన పోవణలయందు 
వారె! కొజుతయు గలిగించియు డజచేదు. నాశెతిమిది వత్పరముల 

పాంయము నచి వినతోడనే నన్న జదివించుటకొక స్వతంతి య థ్యా 

కికను బిడి చికి, వాతేవి పాం చినపడ్గతుల ననుసరించు హిందూూవా నే 

లాం 

లా 

సలి 

కరు యినను నావిచ్వాభ్య్నాస విషయమున నామె arise శెట్టి 

ou గా 
ఎవకకులకు అధ జో మస్టూవనమునకు హీతకరము గాజాలదని నాతల్లి పలుమాబులు నా 

Wa ర 

తండి గారికి సూచించుచుంజెడీది, కానివా రా మెపలుకు లెట్టులాలింతురు? 

సాతల్లిమాటలను పరిహోసోకులుగం దోంసి'వే ముచుండౌడి వారు. మెజీ యు 

నామె సంకీక్షప దరు యప హీందూమహీళయని యు దలంచుచుండెడి 

వారు, నిజమును యోజింప నొతల్లివలుకులే యడార్జములు, శ్రీలు 

విద్యా భ్యాసమునరించు యగత్యముగలదు, కాని వుకుషులవద్ధతి ననుస 

తై ఇప, పురుషులపద్ధతి ననుసరించి చ్రీలక శిక్షూపు డానమొనరిం 

చిన వారిదదుందలి లక్ఞావినయళీలాది యుత తృమప్రకృతిగుణము లడుగం. 

టిపోవును. కావున గృహిణ సేపదమునక్షు సర్వ డా యోగ్యంబగు శిక్షణ 

యే జారికొనంగవలయును, 

నాకం బదికెంజేండ్తు పాయముగతించుసరికి మీంందీశీత్త ఆము 

బకసవమాప్కినొంది యింగ్మీషు కసత పోరంభమయ్యెను, అప్పటినుం 

డీ నానూనసిక మైహీక పరిస్థితు "లెటుల పరివకృనమునొం దెనో యడి 



చ వ మ; i గ 

మొదటి పొకరణము, 7 
# 

నాకు బాగుగ జ్ఞప్పియందుంగ ల దు. చేనధిక సౌందరష్గిసంపన్న కొలన 
అ 

గట నన్ను మంచిమంచి దుసులతో నలంకొరించు నఫిబాష  నాొతండ్ి 
మ్ 

కశ అ 
గ్ 

గారి కధికముగం గలదు, నాయుకుపులు తజనుగా హుంమొన్దాన 

గళ నై గ్య నీ 2 భం వ్వా శాన = వీ శా జ్య pnt ఇ" 

యాంగాయ పద్ధతులకు వుభధ ధ్యస్థము ముంపు ముదు 2వ మో 

a V 
బు a గోలు లీ న లో ఇ gens 

లు (.ootsy be ఊేజో ము బశారసు శె యుక్టషుపెషమ జా స్త 

fh + తా నీ 

ట్టు చుట్టు జాలరుగల పట్టుగొడుగు, నేక” పవక సంవ్షపల యాం 
అనో 

తంబగు సులోచనము, నడుమునకు సుుదరంబ సు వస్తున ర్క డాని 

యందొక చిన్న బంగరునాచి; ముఖమున వంకరబొ 

పయి బచ్చని యాకుల తోయసాడిన గులాబి హూవ ఫు నాకెంట పుసక వ స్వ ల Oar (nu) క 

ములను గొనివచ్చుట కొొక సేవకుడు, యిట్టివిధంబులగు నెభవంసు 

తోం బితిదినము కశాఠశాలపం బోవు చుండోడి డానను, వేను సషకస్పినం 
షః Mo 

బగు సాందర్య సంపన్నను, అంనుపయి విలువయు నఒదమునుగభ య 

పులను నిరంతరము ధరి ంచుచుండుట చే మూరమున వేసస వయంపసు 

న ప. సహజముగ నావైపునకాక శింపం ౫కుచుం పడేది, ఆసమ 

యంబునం బెక్కుజను లనింద్వంటై యకతులసీముం బస నారూపరాశ్తీ 

ప్రశంస చేయుచుండెడి వారు, సల ప స. సోమన సర 

“he అల్ 

ER క WD Wy జి a చ బున లోకులపిశ ంస యెట్టి పరిణాముమును గలీ*ం వియ్ 

'మేశ్వరుం డట్టి ముగ్ధావస్థ నా నాజీవి కాంతను దసుక ఫా సను సాంచి ముం 

డిన నాక ధేపతనమేల కలుగును! 

కమముగ నావయస్సు వ వన కలస న వంచి మం చే లప mn సతి చ 
ml K Bedi ie dl 

ధమగు విచారములు నామనస్సునంమ్ం అ వ. నొ 

వృత్తి ఏలాసిని యయ్యెను, ఈశ్వరదత్త బగు నౌాంపత మాత సహో 

వాసమునలన గలిగిన విలాసపి|యకష ము. అనుకూలనంపకి, గలసి తం 

యాతి వేణిస సంగ ప ముగ వార్చి తీమతినై స re 

వోయితిని, అది తి వేశిసంగము గాదని ము _వెతరణేనది చునియు నాక 

వుడు తొంచదయ్యెను. [| 



ట్ అవంగ లకీ, 

వారముల కనుసంచు. హీంబూలౌలికనో నిశ్చయిం చుకొని యుండ 
న్ 

క్షా 
ల్ 

మ్యూకస్ జనకలప నే నేకదుతికను._ తత్కారణంబున వారిరు 

ము oo నాపాలన పోవణలయందు 

జాజి కొజుతయు నలిగించియుండ లేదు. నాకెతిమిది వత్సర ముల 
న్నా 

పొయము వచ్చినతోడనే నన్ను జదివించుటకొక స్యతంత) య థ్యా 
వో స 

వికను నియమించిక. వాత్తకై పో ౨నవదజ గతుల ననుసరించు హిందూవి 

పాళయయినను నావిడ్వాభ్యాస విష యమున నామె నాతండిళారి కెట్ట 
ol 

తొదరయు గలుగ జేయ లేము ఆమె పరిళుద్భాంతః కరణంబుల వన్న 

విదుషీమణి నల జూడలోరుచుండెను,. కాని నాశకె్టిపద్దతిని విద్భగజు 

పయటుడుచుండెనో యయ కుది యామెకు క బాలుర కుప 

యుకంబగు నెశ్రణపడద్గతి ననుసరించి బాలికలప విద్భగజపుట వారిభవి 
ae 

వ్యిడివనమునవ హీకకరము గాజాలదని నాతల్లి పలుమాజులు నా 

కండింగారికి నూచించుచుండెకిది, కానివా రామెపలుకు లెట్టులాలింతురు ? 

నాతల్లిమాటలను పరిహోసోక్తులుగం దోంసి'వే ముచుండెడి వారు. మటీయు 

నామె సంకిక్షహృదయయగు హిందూమహీళయని యు. దలంచుచుండెడి 
జ అ వారు, నిజమును ఊయూజంప నొతల్లిపలుకులే యడార్గములు, జలు 

విదా బ్రా సమొనకించు యగత్యముగ లదు, కాని వురుషులపద్ధతి ననుస 

కంచిగాదు, పురుషులపద్ధతి ననుసరించి య్రైలక శిక్షాపం జా నటి 

చిన వారియందలి లజ్ఞావినయశీలాది యుత్తమపికృతిగుణము లడుగం 

టిపోవ్రును. కావున గృహిణేపదమునకు సర్య దా యోగ్యంబగు శిక్షణ 

ర జారికొసంగవలయునుం 

నాకు బదిరెండేండ్న పో్రొాయముగతించుసరికి హీంందిరి క్షణము 

బకసమాప్పినొంది యింగ్లీషు చదువు పోరంభమయ్యను. అప్పటినుం 

డి నామౌానసిక దైహీకపరిస్థికు లెటుల పరివర్శనమునొందెశో యది 
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జో 

నాకు వాగుగ జ్ఞపి యందుగలదు. నేనధిక సౌందరన్షసంసవ్న రాలన ప 

గుట నన్ను మంచిమంచి దుస్తులతో నలంకరించు నభిభాక. నాతండి 

గారి కధికముగ6 గలదు, నాయుకుపులు తజ ము హుందానాని 

~*~ 

ళ్ ల జ్ ఖా యు 

యాంయాయ సద్ధతులకు మధషిసముగ నుంచెగివి మడియుకౌ డైన బూటు 
ap i త్ 

తాట 

న్ ప లా 3 పై Man డు = వా 
లు (.-0019) పట్లు కేచోళ్లు, బనారసు క ముం పసుకున పు జా 

క్ల డి | ॥ 

నలా. నే G EN ట్ ళ్ a ట్కు చుటు జూలరుగల పటుగొదుసు. వేత* మూల; 
రై శ న లో 

తేంబగు సులోచనము, నడుమునక సుంవకంబిస ముతా, డా! మ స, 

యందొక చిన్న బంగరువాచి, ముఖమున వంకరబొకు, కేశకలానము 

పయి బచ్చని యాకలకోలసాడిన గులాబి పూవు, నావెంట పుస్తక 
ములను గొనివచ్చుట కాగ క సేవకుండు) యిట్టిని విధంబు అను (సెభదంపు 

తోం బితిదినము బాళశాలకుం బోవు చుండెడిడానను, వేను సక స్పిద్షం Ses 
బస సౌందర్భసంపన్నను, అంనుపయి పిలఘువయు sens చు 

డుపులను నిరంతరము ధరించుచుండుట చే మూర్షమున నేగుస ఉయంబు 

న బ్యజలదృష్టి సహజముగ నావెపునకాక శ్రింపాడుచుం సడిది ఆసమ 

యంబునం బెక్కుజను లనింద్యం్నబై యములనీతుం బగ  నాహయాపశాశ్షి 

ప్రశంసం జేయుచుండెడి వారు, స్వల్పవయస్కనగ ఏకు చ వామూానసం 

బున లోకులపిశంస యెట్టి పరఠిజణామునుము గలి వి ముండ లేను, పక A 

'మేశ్వరుం డట్టి ముగ్గావస్ట స్ట ERP చసుక సిక యు నుంచియుం 

డిన నాక కేక అ గా 

క్రమముగ నావయస్సు Sel “ందినక్రొ చంది 

భమగు విచారములు నామనస్పునంమ్ం బి oe వొక ము నో 

వక్తి విలాసిని యయ్యును, ఈశ్వరవళత్త బగు నౌాంపర్యా? ము-విక్చేస పో 

వాసమువలన గలిగిన విలాసమ్సియత్వ ము. అవమకూలసంపపి వ సు 
Ey) 

అకాణణాఖేనీ 

యాతి వేణీసంగ మందవిశార పూవ్యకముగ హార్షి తమతినై మునిం 
వోయితిని, అది తో వేణీసంగము త్ ము వెతరణేశది కునియు నా 

వుడు తోంభదయ్యాను. 
త nd బు తయా కా 

నో 
try 

ms th Tm ఇస ఆ 
గ Tie 

ణి ఎ 3 
Wy 

శో 

ఇలలో 

3 

శోక 

- 
జా. 

| 
ఈల, 

స్ో టీ 



కట క ప్రకరణము, 

లు. 

నా నిజనామము సరస్వతి. ఈనుభుర వామ ముతో నాళేల్లి పిలి 

చినపుకు పరుపసపౌడుచుంబో బి నాకోవముల గరంబుల నొమెషు గంఠా 

వింగసము చసుకొనుచుంచెడిదానమం ఆమె సన్ను తన యొడిలోనికిం 

వీసిఫొని యక్ గారాబంబున నా చెక్కిలిలు ముస్తుం గొను చుంజెడిది? 

ఆ వొ! ఆబాల్యావస్థయు నజ్తానావస్టయు నెంత సుఖవమయమెనవి? నే 
Tie 

bal (| తో లా 

నెపుడు చాల్యావస్టను బరిసమావ్హీపజచి యాంగ్షభావను సభ్యాసింప c 

గడంగీతినో యపుడు నాకు “సరస(తి” యను నామము మిక్కిలి 
రోతగ దోపసానన, సిగుజనింపం చేయుచుండెను ఆసమయంబుననే 

" rs మందు మూండవతరగతిలో ౧ జదువుచుంటిని, నాతోడి చెలిమిక 
కైయలెంద జాకరక తియందుగలవో, వారినామములన్ని యు వెజ్యేణు 
xX wh సుందరములె యుండునవి, సరోజిని సులోచన, శేశిబాల్క ఇంపిర, 

తరులత మున్నగు నామములమధ్య న నామము మిక్కిలి 

9-చినముగను కర్షక తొరముగను దోయపసాగెను. సరన్వ్యతియను నా 

మము నాకు రుచింపకుండీనను దానిని మాజ్బుళొ; ను సంకల ల్సము నాళ 

న్ను గలుగలేదు, ఒకనాయ మాయచధ్యాావికను మజీయొక్ష స్థానము 
నషం బరినర్తించిరి, ఆమె స్థానమునక్రొక్ర యెరోపియా యధ్యావిక య 
రుబెంచి మాకు వి విద్యగజుప నారంభించెను, వచ్చినతోడనే యామె 
నారూపుశేఖావిలాసంబులను గాంచి మాతరగతియందుంగల యితర "బౌ 
లికలకంెటి నన న్నధికముగం బేమింపసాగను, ఆపె సన్ను తేన సమిోాప 

మునకు బెలిచి, “నీపెచేోన్సుని ప్రశ్నించెను, “స కస్త రస్వతి”యని జదులు 

పలికిళిని, నానామమాలించినతోడనే స్నేహవూర్వకంబగ తిరస్కా? 

న 
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మ! 

శ కద్. జ వారా రోటి ౧ వ ప షే న్యా క్ల ష్య ద " త్ర భావంబుతొ, “సం సినామము మంచిదికాదు, సిమ్మ వసు అవంగ ఇ 

| లా నం దం దొ EE ra / ఆధ్నాపికపలికిన యావచనంబుఅ నాలీంచి “ఏషు! నా నామ 

ఆనాడు సాయంకాలము పాళణాలనుండి యింటికి బోయిన 

తోడనే నేను నాతండిగారి కచ్చేశీవావడిలోని తెగితిని మజేయు 

నచట నలంకరింపలుడియుండిన యొక పేలో 

శుంటిని, ఆదర్నణము మిస బెజ్షది, డానియందు నాయాపొద 

అ మ వితివి- క లొ ( మసక సప,తిబంబము దంంగొచ! 

ఇాలినని చిక్క_రవలన వఏనియుంటిని, "కొని యప్పటినజణకు నా సాం 

దర్యవీ మర్శన మన్నం: ౬ జేసికొనియుండ లేదుం నాండ ధ్యాపిక మహో 

3 న | 

శయి వాగ్చాణంబులం బగివడిక నయిం డర్పణ మండి హాపితిచింజము 

ఓ నే ష్ ఖై [గ ధ్ర | 4 

ను జూచుకొని==నొ సౌందర్యమును నిరీశ్రీంచుకొని నేనధికవిస్మితనై 

డ్ తిని, పర మేష్టి నాకిటి చుందరసంరూసముసు బిిసాదించియుండ వ్ల 

- త | ఉదాన 

దంకుొలునావసుందక నామమేలలయుడ కెతిరని విచారించితిని, తత్స ణము 
/ యమ చి whe 

స్వనామసంస కరణ మొనరించుకొముటకు నిశ్చెయిం చుకొంటిని. సొప్” 

ge 

నసరస్వతియను నామముచెటు ట్రైనదికాకున్నను మూంయవామోనషమూని 

న*లవంగలతో యను నామము నాకదికషిన నాయంకరంగమునం 

గలతయను నామముమై నావం _శ్లీది, వివాహాపిశ్న మంకకకినమై 
వృత్తి కారణంబున నామాస్వుచుంటిని. కాని, యెపుడు తత్సంబంధంబ 

చంచలమయ్యుకు. నేను త్వజషయింవం దొడంగనో యశ్రడావివయము 

ననై యుంటిని, అంతె న్మా్యయాాట్వ్రకములు యూపట్టసాగెను. సాధా 
చెను. నేను చింకౌగ నేల వరూావి ద్యాసంపదలను జూచి ఏీవొహోలో 

యుదాసీనతేతో నుంట్కి్యర్య్యవ రాగాసంపత్తులయందలి దృష్టి నావిమయ 
 వికదాి యస సన్ను త తారణంబున। బురుషుభందణు నకం , వ 



iG అఇవంగలతే 

కొంచము వేదసూ చక స్వరంబుతో ఏ 

గ్రిమముగ జరుగుచున్నవి. శాని, నాయనగారు! 

నా తరగతియందలి బాలికలందజు నా నౌమపరివర్తనముకైై పాయ 

త్నించు చున్నారు, అభధ్యాపిక యు సరస్వతియను నాము మఃశిక్షతకుటుం 

బ ముంచునని పలికియున్నద*ోని పలిక్షితినిం 

నాతండిగారు నవ్రగచుాని నామము సుందఠరవుయినది "కొ 

కుంట నిక్మ్కు.నము. కొని, సేకిష్టంబగు నామమె కుది! యిని నన్ను( 

Fy 

బ్యక్నించిరి, 

“లవంగలతోి అధ్యాపిక యు నొసఖులు సీనామమునేవివరిిచిరి 

ఈనామము సుందర మైనది. నేటినుండి నిన్ను అవంగలత యని 

విలిచుచుందును, 

ఇవ్విధంబున బలికి నొతండి) గారు తత్త అమే యభ్యాపిక పేర 

నొకజాబునొసి నాకొసంగి), మజుసటిదినము పాఠ శాల కేగినపిదవ 

దాని నా మెకొొసంగువుని నాతో జెప్ప్సిగి. పాఠశశొలయందు నా నాము 

ము లవంగలతయని పరివ ర్తనమోనరించుట కందువాయయంబుడి యుం 

అనన క్ ఇట ప నన్ను లవంగలతయని పిలుచు 

మ్మా మా! ఇట్టివిధంబున నేనొక్క దినంబుననే 

iba పరిత్యజించి లవంగలతనెతిని, నేనప్పటి 
మము నాకు రచింప రండి షం 
న న "జై నామమునకు యాగ్యంబగునట్టు 
xc అగ దు, ఒకనాండు భూ జీ ( స్వ పసాగితిని, శరీరమును బరి 

జము జరిన ౯ రాంచురి, న ఆము స్థన మునకొక్ర 1 b భరణం9బుప నలంకరించు 

శుదెంచి మాకు విద్యగణుప నారంభించెన్స్యూ ౫ బ్రిత్రుందు “వేచొకటి 
సారూపుశోఖావిలాసంబులను గాంచి మాతరగ నియమములు సన్న గిల్ల 
్రీక్ట న లీకలకంకు నన్న ధికముగం బ్రమింపసాగాను, ; సే మున్నగు పితికార్య 

నషం బిలిచి. “వీపెకేిమని ప్రళ్నించెనుం సేనధిక శంద్ధంబూనితిని 

సి, నానామమాలించినతోడచే స్నేన్మా 

గ] 

పలికితి 4A. 
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నాటి నుండియు సల్పకార్యములయందులహాడ సేవుళ్చుని యావశసష్టకము 

కుం గలుగహనెము, 

అంతదమక నాకలికి వాయందనేక యాకలుగలవు, నాయం 

దొప్పుచుండిన శాంతసంఫావము =కుదా చరణ స =పవితగవ్యవ 
డౌ 

హోరము __ సుకీలత ___ విద్యాపేమ.నికువమాన సౌందర్యరా 

కుల పిశంస నలుదెసల వ్యాషించునసి యు, నాయకో సౌరభమువలనC 

బట్టణమంతయు సుగంధమయంబ గుననియు నాతన్లీ తలంచియుండెను, 

కాని, అకొటా! ఆమె యాశ లన్ని యు గగనకుసుముంబుల య్యే, నాసు 

స్కారశకటము నాతండి)గారివెంటం బరుగికుచుండుటంగాంచిన నాటం 

గోలె నావలన గలుగుసుఖాసక్తి నామె విడిచివైచెనమ, అత్యంత ఫేద 

వూరిత మనంబుతో నామె గృహకృత్యములయ-దు దత్తచిత్తయయి 
మెలంగసాగాను, నాథ బదు నదనయేకు పాపి చినంత నే నాతేల్లీ నా 

వివావహావిషయమున నాతండిగారితో సంభాపించెను. మిటి*క్ ప్యాసు 

వేసినగాని లవంగలతకు వివాహము గాంజూలదని వారు నాతల్లితోస్పప్ట. 
ముగ జెప్పివైచిరి. నాంటినుండియు నామెమిక్కిలి నిరా శొచిత్తయయి 

నావీివాహవిషయ మున నాతండి,గారితో మరల నెన్నంయం బిసం 

గించి యుండలేదు, నాతల్లి నావివాహ పిస్తవమున మొనమూని 

యుండినను యావనోన్ముఖనగుం గారణంబున నాయంతరంగమునం 

దీపిశ్న పలుమాజులు పుట్టుచుండెడిది. వివాహాపొశ్న మంతకఠినమై 

చదికాదని నేనంతదనుక్ణ దలంచుచుంటిని. కాని యెపుడు తత్సంబంధంబ 

గు యోజన నామన స్పువందుదయింపం దొడంగనో యవుడావివయము 

నుదర్కించుటయందు. బెక్కుయాటంకములు చూపట్టసాగాను. సాధా 
రణముగం  బ్రిజలు కులశ్రీలవయోవి ద్యాసంపదలను జూచి వివాహోతో 

చనసేయుదురు, నేరు సౌందర్భవయోాసంపత్తులుందలి దృష్టి నావివయ 

వమూలోచచింస (దొడంగీతిని, తశ్రారణంబున బురుషులందబు నాకం 
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సి i న aaa pa || సు దిరస్కార పాతం లుగ దోయనొగిరి, పిదాచామొనరిందకొని స్యాతం 

త్య్యమును సోల్ నోవుటకంయకు ఉహావ చేద మవికాహూక వళ యందుగడపు న్ా 
జ 

టమ శే సూజా వున వాస నేనజ్యగప్పకు తలం చుచుండెడి దానను. 

అల్ల (ట్ నె తి ణి ఇ పోచ నళ 
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జో అష శ గ. అయయ ఇ ఆ ణి = టా 

కష్ట సాధ్యమని తము mh ట్రా డ్డ ర తుం ళం పై 

ఎపుకు నాకారు... ఇకలిక డినదిళముం బ్బోవర్లః మానము గాందొో 

శ్ర |] శీ 
హో సూ తో 

డంగెనో య క్కా-లంబున మాబగిహా వరస సూ వకు యిష్ట 

వ 

లో శి టొ అధునాతన నాగి ఫ్లా త్పువ ముససితంబి మయ్యును. ఆప హమాజ మును సం 0చి క. న్ 

జ్జ pi © ర్ "4 గం న f'9 a ౪ 2 aK అమా త ము న్న తీయు? గలుగడయ్యె 

న్కు ముజియు: బ్జల దృష్టి కదిహోస్యాపా తము నయ్యెను, ఇంతియ 

కాదు, తొలుత "నవక 9కి తాహముకో eld వారి 

మానసంబులశగూడ సమాజవిషయకున నిక యుచాసీనత వ్యాపిం 

చెను, ప్యవస్థాపకులయ యందలి పికిఫాై వైశన్యతా భావములే దీనికి ము 
J 

PA 
ఖ్య కారణములు, ప్రజ స. సబ్తుసురులసవ లె దలంపసా 

గీరి, ఫేనగులికల నెవ్వియో సుందళ పదార్థముః లుగ దలంచి యధ్ధికో 

త్నాహముతో వానిని బట్టుకొన బకుగిడు 'పసిబొలుర శెట్టి వంచన మే 

కూరుచుంజెన్నొ యట్టి విధంబగు మోసమే Me ధర్షసమహాజ స 

భ్యులలో బెక్కండ్నకుం గలిౌను, కేవల మెవరు కిరి సంపొదనొసకి 

తోలాసి యితిరశ్షుది కారణంబులంగాని తాతల వారి 

విషయము eee కాని, వాస్తవిక యాతో నతి శివకు సా 

మాజికలయ్యిరో -స త్యాసతప్తులగుచుండికో వార లాత్ కన తిక మ 

రల దమ పూర్వపదపులకు జేర కలసిసవా రర, సామాజిక లిట్టి య 

నుకంపనియ స్థితియందుండీనను దము యాళ్మవోవమును సీ సకరించు క్ష 
మాగుణము వారియందు లేను, సమాజరూపంబగు శకటమును నిట్టి య 

సత్యాభిమాన సే పారితులయి ముందునకు దోలుచు బోవ్రు చుండిరి, షు! 
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14 అదంగనగ లత, 

యుండెను. మూడున్నర గంటలయినతోడశే నేనమూల్య వ స్థాగివ్యలం 

శారములను ధరించి నా తండి గారివెంట గుజ్జపుబగ్మీపయి సమాజమం 

డిరమున "ేగితిని, ఆదినమున నొవమందిరాభూతపూ ర్యాలంకారముల 

నుగాంచి నేను మిగసల విస్టిత నైతిని, నన్ను౯గాంచి సామాజికలందణుం 

దన్మయచిత్తులయిరి. అంకదనుక సచట శృంగార సామగి9యం జస్య 

భావముగలదో యయ్యది నా యాగమనమువలనం బరిపూర్ణతం 

జెందినటుల సెల్లరకుం దోంచెను, నౌతోం బకిచయముగలవారు నన్ను 

గాంచినచోడచే యమితానందమును బక టించుచు నాంగ్గమతానుసొ 

రము గరసంచలనములం గావించి నన్ను నా నియమిత స్థానమున 

గూర్వ్చుండ బెట్టిరి, ఆసమయంబున నా స్థితివయి నాక ధిక గర్యము జనిం 

చినది, నేనా స్థానంబునం గూర్పుండి వాఠలొనరించిన సత్కారమున 

క మొజుగ హాసితవదన నె కృతజ్ఞతా సూ చకంబులగుల గనటాశత్రం౦ంబు 

లు వారిపయి6 బజపితిని® ఆ నొండు సభామండపముజనసమూవా ముతో 

విండియుండెను. సభాసదుబలకంకు నితర పేశ్షకులే యధికముగ నుం 

డీరిం య్ర్లును నధికముగ విచ్చేసియుండిరి, వారిలో సానూాజికు రాండి) 

సంఖ్య యతిస్వల్పము, సుందరంబులయి విలువగల కుర్చీలు వరుసలు 

దీర్చియుంచంబజెను. వానిపయిని కోట్లు, పంట్లాములు, బూటులను ధరిం 

చిన సామాజివలును నితీర దర్శకులును 'హార్పుండి యుండిరి, మహా 

ఇఛామండలి యందధిశకభఖాగము మహిళామణుల చరణకమలంబులు, 

మేజోళ్లు బూటుల చేం బరిశోభితములయి యుండెను, సాధారణముగ 

నందటి యుడువలందు. బాళ్చాత్యాభాసము పి కాశీంచుచుంటెను, 

వారు తమచక్షువ్రులపయి సుళోచనములనుధరిచుంట సమాజమందలి 

యొక విశేషధర్శవిధియని నుడివిన నెవ్వరుం దృణీకరింపజాలరు. 

విరముల.పై యెలె కిం శ్ర్ర్క్ పంికొలు గాలి విసరుచుండెను, నాలుగుగంట 

చెవుడు కొట్టుననియు గార్యక్ళిమమెపుడు పారంభమగనని యు 
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బిజలెల్లరుం బితీక్షించుచుండిరి. నాలుగు గంటలయినతోడనే యెలె 
క్రిక్ గంట గణగణమనుచు మో)గం దొడంగెను, పిజలెల్లరుం _జైత 
న్యులయిరి. 

ముదట సీశ్యరపాగిర్థినము జరిగాను, ఈశ్వర పొర్ధనాగీతము ము 

ఖముగ నా వార్షి కోత్సవసందర్భమున శే రచియింసంబడీనది. నేనును 

మళీ నలుగు రితర బాలికలును స్వర తొళ మాన యుతంబుగ నాకిర్తనను 

బూాడితిపికి వఏసనమయంబున సౌందర్యవతులును-నవవ వకావన వతులునగ 

జాలికల మృదుమధుర కంఠళస్యరంబులతోం బార్లనా యాలాపయుక్తా 
సుస్యరము వెడలసాగానో యపుకు దర్శకబృందము కొంతకాలముద 

నుక న్వ్పివపితిమోలటులం జూపక్టైనుు వారలంకణి హృదయకంతులోొ క 

స్యరంబున మోిగినటుల చెటింగి నేనధిక గర్వితమతి నైతిని, ఎల్లరి దృ 

ష్టుల నాకర్షింపంజేసిషొనజాలిన నేను గర్వ పారవశ్య నై. యుత్నాహా 

పూూరితమతిం బాడందొడంగితిని, నేనా సమయంబున నా కంఠధ్యని- 

నా ముగ్దాఖినయము-నా రూపసంపదల ప్రశంస, యాజనస మాజ 

మందు నలుచెసల వెడలుటం గాంచితిని, సాప్రస్తావన నాలించి నౌ 

తండిగారి కతిముదంబు జనించినది, వారు తను జన్గ్మసాఫల్య సూందిన 

టులం దలంపసాగిరి, 

ఈశ్వర పార్థ నము ముగిసినపివప నంబి కాచరణమితుం)ండు (అ 

తండా సమయంబున నాగప్రురమందలి యొక బారిష్టరు) లేచి యాం 

గ్ల్షభావయందు నిరాకార నిర్వికార, నిర్వికల్పుండగుః బర మేశ్వరుని 

నుపాసించెను ఆ యుపాసన మిగులం జక్క_నివి, కాని దానియందు 

భక్సిపేేను సహిమ్టుతలు లేశమైననులేవు, నాటకమందలి నటునకెట్టి 
స్థితియొదవునో యయ్యదియే యాసమయంబున బౌరిన్గరుముహాశ యు 

నకుం గలిగను, "నాని యుపాసనమును పాసననునుటకు మాజుగ విగ 

పహోారాధన ఖండనమును/ార్సి యదియొక యుసన్యాస నుసి పలుకుట 
త్త 
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గోరుతుండెను. అంత నొకయువకుఃడు తనకుర్చీనుండి లేచి గంధీరను 

ధురస్యరంబుతో, నేను బిహ్మామత సమాజివంయ నటకల గోకు 

చంటిని నాకు దీక్షనొసంగులి డచను. ఆతు మిక్కిలి సుందరా 

కారుఃడు, ఎల్లరకు నపరిచితుండు. వానికి జాదాపికువదియైచేండ్లు వ 
యస్సుంజెను, 

వానిసలుకల నాలించినంతనే యాజనసమూహమునం గలకలము వుశ్లై 

ను. అందజు మిగుల విస్నయచిత్తులయిరి. మాసమాజ సోదరులు కర 
తొశధ్యనులతో దమ యానందమును జెల్లజించిరి ఆ యువకయ వ 
రమసౌందర్య శాలియు) విలక్షణ లేజస్వియునై. యుండెను నాసి ముఖ 

మండలి మనో మోహకమయినది, పెక్క_జుజనులు వాని-నెపున కనిమే 

వలోచనంబులం జూడందొడంగిరి, వాని పరిధావనము సర్వదా వానికి 

యోగ్యమయినది. కోటు పంట్లాము, కాలళు చకటయ్యి బూటులు. 

మున్నగునవి యన్నియు శేష్థుములు, వానిశిరమున సొగసును దట్టము 
నునగు నల్లని తరళశిరోజములు గలను, ఫెలొటుకేవును ధరించి యుంజె 

ను, నేతగములపయి బంగరు సేముతోం గూడిన సులోచనము మిగుల 

సొంపుగం జూపట్టుచుండెను. వోని వాముమణిబంధమున బంగరు రిహ్టు 

వాచి యుకటి కలద కుడిచేతి కనిష్టవు వేలియంను రవ్యతావీన బం 

గరుటుంగర ముొుండుండెను. అయ్యాది తన యజమాని భాగ్యశాలియని 

రుజువు" సేయుచుండెను. వానిదేవాము గౌళవర్లముగలడి, నాని ముఖ 

కమలంబున నిరంతరము చిజునగనురేఖ లేర్చడియుండును, సర్వవిధం 

బుల నాతండు పరమసుందర స్వ్యరూపుండు. ఇాలికల మనంబులనే 

శాక యెల్లరియుల్లంబులను దన్నవెపున కాకర్శి ంచుకొనుచుండెను, అతం 

డు దీక్షనుబడయం దనకోరికను వెల్లడించినతోడ నే కాషహోౌయాఠంబరము 
లను ధరించిన యొక వ్యవ స్థాపకుంయ వేతనొక కాగితమునుగ్లా కొని 

రహా యువకుని సవిరాపమున కేల్ వానితో, “విరా రాతోన్నతికై 

3 తి 
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తట్టి మనో రసమును బిదర్శించితిరో, తదర్ధమయి సనూజపక్ష ము 

న నేను మోకభినందనము లాచరించుచున్నాను. దర్శకగణము మో 

పరిచితి బడయుటకపం గోరుచున్న ది. న్్ వొ యభిలావను 

బూార్హ ప అ జెద రది నమ్ముకుంటే” నా 

ఆ యువక౭డు మిస జా" ప్రియ క్ష క భావంబుతో, క శ్రీను 

నావరిచయము నొసంగి యిచట నుసస్థితులగు వముహీోశ యుల ఈ 

ల్యసమయమును వ్యర్థపణు అతుటకుం గి కోరను, నేనొక ముముక్షుండను, 

శేవల మాత్రోన్న తీకయి బృహ్మాధర్శ సామాజిక డనగుచుంటి”? 

నసెనుం 

ఆ యువకుని పలుకలయందు కీర్హిలోలత స్యల్పాంశమైనను శే 
కండుట చే పేత్సకులు తమలో. చాము వానిని మిగుల వినుతింపం 

దొడంగిరి అంత వ్యవ స్థాపకుంయ వానితో, “మంచిది, మారు మో పరి 

చయ మొ సంగ(జాలకుండిన నేనా విషయమున విశేషమెద్ద్ధియుం బలు 

కంగోరను, నేనిపుడు బిహ్మాధ ర్మావలంబవ లవలంభింపవలసిన నిఠకు నె 

ములను జదువుచుంటి నాల్విపుండుం” అ నను. 

ఇవ్విధంబునం బలికి వ్యవ స్థాపకుండొక కాగతమునుద్సి తన 

యధథధికార పయుక్కస్యరంబున నిటు జ దువ నొఠంభిల చెను, 

1+ బృీవ్మాధర్మమును విడిచి సంసారవీపం చమందు బ్రచలితంబు 

లగు యన్యమతములు నాకు సమ్ముతములు కావు, 

2, చేసీ దినమునుండి యొన్నండు విగిహారాధనమును జేయను, 

క, నేను ప్రత్యేక మొక జాతిపిశిష్టుండనని యొన్నండును దలంప 
న్కు పలుకన్న 

4 నిరాకార నిర్వికార విశ్యపభునును నే ననుదినము నుసొ 

సింతును. 

5, మై నియమములన్నింటిని నామనః పూర్వకంబుగ స్వీకరించు 
అ 
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చంటిని, మతీ యు? బర మేశ్యరుని సొవ్షగ విలిపి యరాస్రతిజ్ఞాపత్రము 

పయి సంతకము జేయుచుంటిని, 

పూరోక్త నియమములను వ్యవస్థాపకుడు చదివి వినిపించెను. 

నుజీయు నొ నవయువకునితో 3 కాక నియవుంబులు యంగీకొరం 

బులగునెడ దీనిపయిని వికా చేవాలు నుంపులో డ నెను, 

hE నియమములన్నింటి నే నంగికరించికిని, కాని మున్నెన్నం 

జేనియు సీ సమాజనుం దాతోన్న తికి నిరుద్ధముగ నాత్మావనతియగు 

నేవివమయ మేనియు6 గనివించిన నేకు దీనిని బరి క్యజింతం”నని పలికి యా 

యువకుడు పవన్" పెన్ పేనాను జేబునుండితీసి జానిపయి సంతకమిజేెను, 

వ్యవస్థాపక డర్భస్సుటితింబులగు గులా బివూవ్రలహారమూ 
వాని మెడయందువై చి గారవించెను. తోడనే యలెక్ష్రకొగంట గణ 
గణమనుచు మోగి నాంటి కార్యక్రమము పరిసమాప్హి నొందినటుల 

సూచిం చెను, 

ఆనంతరము నిరొశార విశపభువునకు మంగళ హోకతి యొసం 

గంబడెను, హోరతి పరిసమాప్పి నొందినంతనే మా సమాజమందిరనము 

దర్శ క్ర్షజన శూన్యం బయ్యెను. పిదప పు మందజఅణము నొఫొరక్ర గ్రాసు 

"తేసటిని గోలి మా గృహములకు వెడలిత్రిమి, 

మూ6(6డవపశిక రణము, 

అ ఖీ దా 

ఆశాొనిరొౌశలు, 

సమాజనుందిరమునుండి గృహముసకుం దిరిగివచ్చి భోజనమున 
కింకను వ్యవధిగలిగియంట నే సెతీంగీతిని, నేను నాగదియందోక 

వాలుకుర్పీవయి. విశోంతిగై కొన బరుంటిని నేనాసమయమందు 
బహీరంగమున స్వస్థచిత్తముగల డాన్రినిగ య జూపట్టుచున్నను నో 



రాగి పేవంగలఅతఅత; 

స్యాంతమునకట్టి స్థితిలే వ, అత్నజి నాొమాననంబున 'నేయేయోజస 

లుదయించుచుంజెనో యవి నన్నొాకయన్మృత్తసుగ 6 శేసి-వై చినవి, వివా 

హాదృష్ట్రి నెపుడేవ్యక్షివై వునకుం బరికించినను చొానియెశల నామాన' 

సంబున౬ దిరస్కార భావ ముదయించుచుంజెడిది. కాని నాండొక 

యువకుని స్వరూవము నాహృదయమందిర ముసం దనంతట6 దనయధి 

కారమును విస్తరింప జేసికొనెను, ఆ నవదీశ్ర్షాయువకున్నిక్తె నా హృద 

భుమందు విలకుణభాొవమును నపూర్వ పేమయు నుదయిఏి-చెను, 

వాని తెల్లనిడుస్తులు--మధుర వచనంబులు- తేజస్సు నాగర్వమును 

జూర్లీభూతము గావించినవి. ఆయద్వితీయ లావణ్యపయుక్క పురు 

షునితో నావినాహసంబంధము జరిగిన ననుబోలు భాగ్యవతి మజే 

ఆొవరును గలుగరని నేదలంచితిని. కాని యా వివాహగఏంథి మ్ 

టుల బంధనంబగు? 

ఇట్టివిధంజులగు6 జక్క సంగతులను యోజించుచుంటిని, అంత 

'నేకార్యనశ ముసనో నాతండిగార చటికరు దెంచిరి, వారాసమయంబున 

నధికసంతోవచిత్తులయి. యుండిరి, నాతండిగారు నవ్వుచు; “లవంగా! 

నేటి యా నవదీకాయువకుయడు సొశ్రూద్వి వేకానంద సాాములవ లే 

దోయయచున్నా (డు, వానివలన మన బ్ర)హ్మాధర్థుపతాక ములు పృథ్యియం 

దెళ్లడల నెలకొల్పయిడునని తోయచున్న” దనెను, 

-... నాతండిగారి కథనమందలి పిత్యవ్రరము. నాకు సత్యముగం 

దోంచేను, వాని సంస్తుతి నాక మిక్కిలి మదావహవమయ్యెను, “అతండు 

మిగులం జేజోరాశి, సలజేవాములేదు, కాని నాయనగారు! ఆత 

'డెవరు? వానిని నేంటిదనుక సీపట్టణమున గాంచి యొజుంగ” నంటిని, 

“ఆయ్యది నాకును డెలియదు, ఇపుడు ఫీభఘుంముగనే కలి 

గలోదనిపలికి నా తండ్రిగారు నుజియొక_వెవునప చెడలిరి, 

నేనట్టివిధంబుననే యోూజించుచుం గూర్చుండియుంటిని, ఆ"రేయి 
శో అలర! అపర 
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మూండవసశికర ణము, శ్ 

నావ బాగుగ నిషురపట్ట లేదు. రాతిగకుంక యు నాయునవని ఏష 

మున బెక్కు.నిచారములు నామానసంబును గలంచి వై వెను, కతు 

వివాహీతుండా? అవి వాహితుంయడా? అవి వాహీకుంతే ఎన నన్నాతండు 

పరిగృహించునా?” యిట్టివిధంబులగుం 'బెక్కు శంకాకునంకలతొ నొ 

యంతరంగము జర్జరీభూతము ఇాదొడంగెను, ఫొంతసేపటికి నాకనుల 

మూూ:తలువజెను, కొని నొండు గొఢ నిద్ర గలుగద య్యొును, ఆవిద 

జాగ) తాసుషుప్తావస్థలకు మధ్యస్గయుగ నుండెను, నేనశొకస్యప్ప మును 

గంటిని--ఒకసుందరో ద్యానముగలను, ఆమయుపవసవుందు సంపెంగ 

మర్ల, బొడ్డు మ'ప్ల్కగులాబి మున్నగు పూలచెగుగబవు, వుష్సభారము 

లచే నవి యనవతవదనలయి యుండెను, ఆ శృంగారవసమునకు మధ్య 

సుందరంబగు నౌధరాజ సుంగడుకొలదు,. ఆ హార్శ్యృమంతయు: బలువిధ6 

బులగు నాధునిక సామ/లతో నలంకరింపంబడి యుండెను ఆమేడ 

యందలియొకగదియందు నాపి యుండు--ఆన వదీశ్షూయువకు డొకకర్చీ 

పయి(గూర్పుండి తనయంతికమునగలకేబిలు వయిముండిన శొగితముబ 

సయినేమియో వాొాయుచుండెనులానేను కిటికీలోనుండి యాతంజేమి 

వ్యాయుచుండెనోయని చూకసాగితొని, వాని పత్య తర మునుండి స్వర్ష 

సదృశంబగు ప్రభ వడలుచు నానుండిర మంతయు: బ్రకాశింనః 

జేయుచుండెను. అతండొకమాజు కన్నెత్తి ననుం జూచియు పోయుట 

యందు నిమగ్న చిత్తుండయి యుండుట చే: గాంబోలు మరల నన్నాతండు 

పరికింపండ య్యెనుః చేనెకసేవకుని నౌసమోానమునకు౭ బిలిచి వానిమరా 

లమున నాయాగమన సమాచారము నాపయునొద్దపం జేర్చిం చితిని 

నారాకనాలించి తొలుత నాతండు మిగుల ఏస్టితుడ య్యెన శ 

మరల సెద్దియో తలపోసి “నాకిప్పుడు సావకాశములే”దని యూసేవ 

కునితో ననెను, సేవకండరుచెంచి నాకాసమాభవార మెటింగించెనుం 

జీ నాసమాణారము వినినతోడనే క్షుఖితను, నిరాశాచిత్తను నైతిని, గో 
లలో 



fo అవ౦గ అత, 

లుగోలంన దురపిల్లం దొడంగితిని, కాని, పి'యోజన మెద్దియు లేషంట 

నెణీంగి యచటినుండి నిలయాభిముఖనై తిని, కొంతదూర మేలినపిదప 

మరల వానిని గలసికొనుటకు నామానసంబున నాతుర జనసించినది, 

నేను గంభ్ముణనట కేగి యూసేవకనకు బాగుగ బోధించి వానిని మరల 

సాప్ఫియుని సమిోపమునకు౬ బుల్తెంచితిని, 

ఈమాజు నాప్శియుని పాపాణహృదయము దివించినదిం 

ఆతం డాసేవకునితో, నన్న లోనికియు క్తెంపుమని తెలిపెను, నేనాసమా 
భారము నాలించినంత నే ప్ర) మోదభరితమానసనయి.పరుగిడు చునామంది 

రములోనిశేగితిని, వాని మృదుల పాద సంశకేరుహూంబులను నాశరంబుల 

నదిమిపట్టి “మనోమోహనుండా! నీవు నన్నేల తిరస్కరించుచుంటివి? 

సీకోమల శరీరమునందిట్టి నిష్టురవృాదయముండనని 'నేసెన్నండుం దలంప 
నెతోనని పలికితిని, 

ఆయువకు(డు నాస్పుమభిక్ష నాలించి మిగుల విస్తేతుండ య్యెను, 

అతడు తనపాదంబులను నాచేతులనుండి విడిపించుకొని, గంభీర సగరం 

బుతో ోసోదరీ! సీవిటులేల వపలుకచుంటివి? సీవు 'పేమనగర 

మార్గమునుబట్టి పోవుచున్నావు, సీయభిలావ స యోదాయక మైనది 
కాదు, సీను కేవలము గలుషిత పేనును నేర్చుకొంటివి. దానివరిణామము 
మిగుల దుష్టంబగు, సీవివుడేనియు జాగరూకతంగలిగి ప్రవర్తింవుముః 
కానిచో నీయధోపతన మనివార్యము, నీవు నా పమాధికారిణీని 
కొయాలవు, సీవు పరమేశ్వరుని పవిత ప్రేమక ధి కారిణి వగపటకుం 

బయత్ని ంపుము, నీకు సుఖము చేకూతంగలదు, శాంతి లఫీంపలదు, 

అంత్యమందు. బరమాతలునిపవిత్ళ చరణ సాన్ని థ్యంబున స్థానమును బడ 

యంయంగలవుో అనెను 

చేను జూపయుండా! నీ యుపచేశ వాక్యములను గట్టిపెట్టుము. నేను 
వానిని గోరటలేదు, భవదీయ పేమాకాంక్షిణిని, నాయెడ 



మూ 6డవప౦ి కరణము, 

దయంగలిగి నన్నునీయగ్యాంగినిగస్వీకరింపుము, ఏమి! నీవ. + +” 
అంత  నాకస్తికముగ నాయువకంజేవరినోకాంచి సంభవము 

చికుడయ నాతో, నిలువుము. నిలువుము. అటుచూడు” మనెను 

జ్ వెనుక వెపునక ముఖమును మరలించి కొంచితిసి, ఒకయు' 

లావణ్యవతియ గుకోమలాంగి మందమందడయానంబులమా వెపునకరు దెం 

చుచుండెను. ఆమె యొుకచేతియందు. బువ్నంబులతో నిర్మించిన ప్వన 

ను తెండవచేకియందు భగనద్దికను భరించియుండెను. ఆ మెమిగులరూస 

వతి, సొగసును బొట్టియునగు ముఖవుండ లియందలి నాసిక్ మిగుల నంద 

ముగ దృష్టివడుచుండెను, ఆమె రక్ష కృవ నాధరోష్టములు సుధారస పి 

పూర్షంబులయి యొస్పారుచుంజెను. ననుంగాంచి యామె మూవెపునక 

దృతపద౭బుల నడువసాగాను, మాసమోూవమునకుం జేరినంతనే యామె 

నాతో, “నీవిటుళేలవచ్చితివి, నీవెవరవు? ఆణి తెలిసినది. అటు దూకు” 
మ నెను, 

ఆమె తన వేలితో సంశేతించినదిశకు చేను దిరిగి చూచితిని, 

చే నేవుని వచియింపణలను! మోానుటుం దోప్పినంతనే ఫీవముకొయు 

డగు రామసుందొకండు దీ రంబులును వికటంబులునగుం దన హాస్తంబు 

లను జాచి నన్ను! నాం! గాంచితిని నేను భీతిచే. దల్లడి 

ల్లుచు వెన్వెనుక కుం దొలంగిపోయితిని, నొ ప్రీయయువకుండు నొకుః 

. దోడ్పడుటకుం దన స్థానమునుండి లేచుచుండగ నే యాదుష్ట దెత్యాధ 

ముండు తన దీర్చ బాహునులత్రో నన్నుల. బబ్టుకొనెను, భయితి శేకం 
బున నాకం గంళావరోధము జసనించినదిం నన్ను 6 తెన జెమ్మున నదిమి 

పట్టి యా నిశాచరుం డాకాశమార్లమున శేగసిపోయెను. నేను 

మూర్చాగత నైతిని, 

ఆ దైత్యుండు నన్నా కాశ ఏధికి6 గొంపోయి మిగుల 'బేమింప 

సాగాను, నాకపోలముల నెన్ని రారానూ+జులు ముర్దుంగొ నెను, నేను 
జ 



Ba ఖివం!గ లద, 

ఆలో 

భయాతిశయంబున వడవడ నడంకితివి, సేనపుడుం. గొంత తెలివియు6 

గొంత మైమజపవునందు సంటినిం 

తుదకాతండు నొపయి? గువితుండ య్యెను. అతండు వికటస్యరం 

బున, “పాపాత్నురా బ్రా వీవు ప్యతిజ్ఞాభంగము నోనరించితివి డాని 

ఫలమిసు డనుభవింవుో మని పలికి నన్నంతరిశ్షమునుండి సృ్రథ్యిపయి 

బఖడంచో మెను, నకు భీతిల్లి తిని. నొప నిడా9భ ంగ మయ్యెను, కనులు 

విచ్చి చూచితిని, భాస్మ్క_రభగవానుఃడు వాతాయన రంధగిములనండి 

నావైపునకుం దొంగి చూచుచుంణెను. నేను భూమిపయి బోర్ల గిలయబడి 

యుంటిని, 

నే నచటినుండి లేచి సమాజమందిరమునుండి మగిడి వచ్చిన 

విచవ. "కే వాలుకుర్చీలొ కల. బరుంటినోో చేనిపయి నారా[(త్రియంత 

యు గడపీతినో, యయ్యుదియు బోర్హగిలపడీయుంట6గాంచితిని, 

అ సప్పమువలన సొ మానసంబంతయు మలినమయ్యును. 

మనస్సునవ శాంతి లభించునాశతో వాటికలోని శేగితిని, అచట 

బభాతకాలీన సుగంధకీతల సమిరమువలన నాకు. గొంత ఖాంతి 

లభించినది. మరల నేనా స్వప్నవిపయములను జింతింపసాగితిని, వాని 

యందలి యధికాంశవివమయము లనతికాలంబులోనే నాకు పస్పృతి 

గలిగెను, ఆ స్వష్ష స్నపిభావమువలనం గలిగినభీతియు నా చిత్తమందు 

సిరపడి యుండ లేదు. 
అర్ర 

వరల సొకానవదిహౌయువ కుని శో కీగలిగినది, అతేడు నా 

హృదయమందిర మునః బూర్షరూపంబున నివాస మేర్పజయకొనియుంట 

నే నెణీంగితిని, వాసిని నా వాదయమందిరమునుండి వెడలించుట 

యసంభవమనియు నాకప్పుడు తోకను. అయినను నా వమాససనసీధీ 

నుండి వానిని: దొలలం చుటకం "పెక్కువిసంబులం బయుత్నించి చూచీ 

తిని, సాఫల్యము గలుగదయెను. అతండు నా హృాదంయమందిళమున్న 

| 
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తిని ఆనాడు స నమవినవముకంయుు. గొంచె ముెపింద బక నా ౫ుంటిగుల్డు 

గో తో సో వ. ఇ న్న నో న ట్ల ఫే ల b ష్ట్ర 

వు బస్షీపయి సషహాజమందతర మున సెనితవివ ముడకియయు వంపి సావకునితో 

a Wh enue శక జా ఓ టి ఖల లా సి ( 

సో యున్న? అనై వ ౯౫ కండి Neer: rd పౌ దొ "ంంతనిల పవన సొపసననరంటడం సన్నూ My % ౪ య న 

బీ శో జ్ర య స్ట 

వూరి గ నిరాశనో దిత తను EE ఇ చను, "బాగు గడబోలు యావనా 

హూ రంభయ య బాలిక నాసికయి లి బు పుంటెనని పాపమూతం 'జేవెం 

ఆంంగను? తుదకు నా హా సంబున కొక ధమ క్రి శ్రర నేనా వ్యవ 

సాసకుని మమొద్దన కండి యాం యువపని పాతిబజాప త మును జూడంగోరి 
ణి 
తిని, అతండా చషణముసనే యాపత సను నాకు సొనంెను చాసియం 

దలి యా యువససే సంకకమువు జముప్పటగయి స్న్మోనుక్నించితిని. ఆ 

యతశ్షరము లాంగ్గ భావం ౫ బిజతి/పగా వాగ్చయ.బడియుంకుట చే. 

ద్వరితముగం జనునణాజ నై తిన, బాలసేపటివజళు సిరీక్షి ంచినపిదప చే 

నా యశ్రరములను జదువధాలిగితిని, “మలా | కిశోరతి9 పాఠ క్ యని 

యందు వా్యాంయంబతయుం జేనుం ఆహో! ఇడి యంత సుందరమైన 

నామమును! 

ఉపాసనారుభదున కింకపము వ్నవథిగలిగియుంట సెజీంగి నే 

నా మందిరముసుండి పఖతిసలష వెడలితిని, మజభీయు నాగుజ్హవుబగ్గీ 

పయి గూర్చుండి మయొకస్పు స్తకము€ జదువనొరంఖించితినిః మందిర నః 

త్రో 



క్ అప౦ంగలతే, 

నం గవార్చుండక వెలుపల నొకజండియందుం గార్పుండుబం'తేనియు 

హోస్యా స్పదముగం దోయకమానదు. కొని నొకొ విషయమున జిం 

తయెమి? నౌ యభిమతంటబే వేజుగనుంటె. 

ఇట ఈపాసనొసమయము దగ్గతించుచున్న కొలంది నుపాసకుల 

సమూహము వృద్ధికాందొడరిగెను, ఆ యువకుని యాగమనమందు 

విలంబమును గాంచి నిరాశాచిక్తనయి మందిరములోనికేగ నుద్యుక్తు 

గాలనై యుంటిని, కాని, నేనంత వాతభాగ్యను గాళలేదు. ఆంత 

నాజృష్టి యొక జంటగుజ్ఞములబగ్మీ పయి? బడెను. నేనే మోహన 

మూరి. నెనిమిదిజాములు పూజించుచుంటినో యా కమలాకిశోరుండే 

యా బండియందు6 గూర్పుండియుం డెను, అతండు బండినుండి దిగి సరా' 

సరిగ వముందిరములోనికి. బోందొడంగిను. నేను వాని ననుసరించితిని, 

సంభాపీచుటకది మిగుల నపయుక్కసముయము, కాని స్తీజన సామొ 

న్యంబగు లజ్ఞాసంకోచంబులు నన్ను మల్లడిగొనుటచే వానితో ముచ్చ 

టించుటకు సాహాసింపయజాల నె తిని, ణేను తీసమూహములోనికిటోయి 

కరార్చుంటిని. పుకువులతోం గలసి శ్రీలు కూర్చుండు నియమము 

రేవండుటచే నాకు మిక్కిలి ఖేదము జనించినది.  మాసమాజమం 

దీసంస్క_రణమును జరిగియుండిన  నేండు సిస్పంకోచ భావఠబుతో సొ 

పయుని సమిసమున గార్చుండంజూలియుందును కదాయని నేను 

మిగుల బరితపించితిని, సిత్యనియమాసుసఠకణి నుపాసనము బౌలిరంభ 

మయ్యెను. నాంటి యుపాసవావ్యవస్థాపకుండు నా తండి) గారే. ఉపాస 

నావిషయము “ఈశ్వ రాస్థిత్వము” నా తండి)గారేమి పలుక చుండిరో 

చే నెజుంగం ఎ తెజంగున నా యువకునితో వారాలాపంటులు 'కొవీం 

పనగునాయని తలపోయసాగితిని, బివ్మాధర్ములలో నాస్థితియె యటు 

లుంజెనా? కాదు, కాదు, "పెక్కండా9విధంబున నే యుపాసన వై వ్రునకు 

దృష్టి.నిడక నితరవిషయములను యోజించుచుందురుు సభాొసదులలో 
థి 
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కులిట్టి యనుకంపనసీయ స్థితియందుండిరి, వారు మందిరమునుండీ 

వెలుపలకు వెడలినతోడనే, నేంే విషయ మునుగూర్చి నుపన్వసింపంబ 

డెనన్కి పాపము వారలు కలత నొందుచుందురు.  హైందవుళ 

కథాసంకీ ర నములం డెందజటో గోడలకనా స్రంభములకును జేరంబడీ 

కునిపాట్టువడుచుందురు. సరిగ నట్టివిధంబుననే మా సనూజ పొంథవులును 

గుర్చీలపయి సుఖనిద్ళ. జెందుచుంజెడివారు. ఉపాసనము పరిసమొప్పి 

నొందినపిదప సమిాపమున గూర్పుండి యుండీన సజ్జన లెవుడు వొరిని 

జాగితులనుగ నొనరింతురో యపుడు వారలః మేల్కాంంచి తమతమ 

గృహంబులకు పెడల సంసిద్ధులగు చుందురు, 

ఇతర దినంబులయందు గాదు, కొని యాదినపు టుపాసన 

యందు నాదృప్టి. లేశమయిననులేదు. ఉపాసనము సమొప్తినొండి 

పహారతిజరుగుచుండెను, అంతనేనా మందిరమునుండి వెడలి నాగుజ్జవుబన్షి 

పయి నెక్కి కూర్చుంటిని, ఆనాండు నాతండి)గారు తమ మితు9ని వెంట 

వోని బండిపయి నేతెంచియుండిరి. మజియు వానివెంటనే మగిడిపో 

వనుండిరి, అందువలన నొకధిక పి యోజనము వేకూరినది, 

కవములాకిశోరుంయు మందిరమునుండి వెడలివచ్చి తనబండిపయిః 

గూర్చుండి స్వయముగ గుజ్జముల క లీయములను చేశయోాని వానిని 

దడవీంపసొ గను గుజ్జ ములను నడిపించు వాని నెవుణ్యమునుగాంచి 

వాని విషయంబున నా స్వ్యాంతమందు నధక యాదర బుద్ధి యుత్నన్నం 

బయ్యునుః వానిబండి సాగిపోయినపిదప నేను నా కోచివానుతో నా 

బండిని వెంబడించుటకు. చెలిపీతిని వాడటుల నొనరించెకు, కరవు 

క్రమముగ( బండ్లు పట్టణమును వీడి పశ్చిమదిశ శేగుచ్కు బహుదూ 

రము విడలినోయెను తదనంతర మొక మైదానముందు! గొన్ని బంగ 

శాలు చూపక్తైను, ఆ జంగళాలయం దొక దానిలోనికి కమలాకికోరు 

ఇ నిబ్గీ వెడలెను. అపుడది సంధ్యాసమయ మేకాదు. కొలందిగ నంగ కా 
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గము పూరలాభము  సొండకుండినను. యక జూవిత్రో సంఘటనము రభ 

(1 సో ఖా ల్ టా ఖై Wy ¢ గ ey wa ఇ “'కాజాలవపను ఖల తోలతుగవోలా న్న ABTS రన మొ నీ సన్ని ధి కేగి 
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నా మనొగతభావమును వెలడింతు నుని చరా "రేయంతకొంత యుళ 

(౨) ట్లో గ గీ ఉత జ క po ఆఆహ్ ry దలవోసితిని, తొలుత వాని సమాపమమున కొక Ey గగిపది కను బనిచి 
a] ల్లో లో |” గ ష్ Te fry ఫొ లా p ow ఎదప వానిని సంద! సంచుబ యుచితంబని తఎందిప్న మరలంఎసొక్ల 

మాటు, పహ జముమున నాశిని సందర్భం చిక న్కికొండ వరిచయమును సం 

వాదించుకొ నినమిోంచట స్పమప "oe ౧హణము సమంజసమని 
ణ్ 

టి 

స్కి, లో యూూపాం చితిని, అవ్విధ ఖు నర నాొంక సేపటివజకు తర్క_విత్మరముల 
ఆలు బ్ర a యళ. 7 ' a wns | కు లోనె పిదప రెండవవిధమున గార్వ మొసరించుటపు నిశ్చయించు 

కొంటిని, 

ఉగ మజుసోెడ్చు సం వ్యా 

సన ర్ధాలంకార ములను ధరించి కమలాకిశోరుని బంగళా శేగితిని, అబంగ 

సవొదకంబున ననవకాల్య రుచి కాంబర ములను 
నో 

ఖా సుందరో ద్యాసమునకు చుధ్య గలదు, బండినుండిదిగి నే నా 
మందిరములా" నికి: సస కొని యపరిచిక గృహస్థుని యింటిక్తి 
నొక స మాటున సను ంహోలు యావ సజ్జ భ్ యును హొలి చమట యమ 
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క్ట్గ్ర అవఖగలత, 

నకరుదెంచి, “దయసేయు(డు, ఇటం గూర్చుందుండుం మో'ెవరినిగల 

పికొనం గోరుచుంటి” రని నన్ను6 బిశ్నించెనుం 

శీనావు చూవీన కర్చీపయి. గూర్వుండి వినయపూర్వకం 

బుగ నామెతో, “కమలాకిశోర తి పాఠీగారింటనుండిరా? నేను వారిని 

సండర్శింప జతెంచితో నని పలికితిని. 

'మేమిరువుశము నిట్టిపిధంబున సంభాపించుచుండ నౌసజ్ల్ఞనుడు 

కర్పీనుండిలేచి మా సమిసమున కే తెంచి నిలువంబడెను మణతీయు 

నాతడు నమి)తాఖేడ ప్రయుక్త స్వరంబుతో, “మోకు వ్యర్గముగ 

శృమగ లిగా కమలాకికోరుండు నేడే బొంాబాయినగరమున శకేగియుం 

జో ననెను, 

వాని పలుకలనాలించినంతనే నేనధిక నిరాశొచితన్ద తిని, “ఎవు 

డు క ౦మష్మఅవత్తు” రని చేను వానినిం బిన్నించితిని. 

“ద్పంతలో మగిడిరాండు, అతండీ సాలున ఎం, ఏ పరీశునొసం 

గవలసియున్న డి, పరీక్షలు ముగియుదనుక నతండు బొంబొయినగర 

మంజే నివసించియుండును, మోకు వానితో నెప్పుడు పరిచయము కల 

గి” నని సన్నాతం డడీగెను, 

అంత శా సుందరయువతి మందిరములోనిశకేగి నాహొజహొక 

గ్లాసు శేసీటిని. గొంత యల్పావారమును గొనితెచ్చెన, ఆ పదార్థ 

ములన్నియు శజితపాతిలయందు. గలను. నేను 'తేంీటిని గోలుచు, 

“యీోనడుమనే వారితో నాకుస్వల్పపరిచయము కలిగినది. నేడే వారు 

జాంచాయి కేగుదురను సమాజారము నాకు దెలియదు, కానిచో 

నిన్నటిదినము'నే వచ్చి వారిని wo యుందూ నని పలీకితిని, 

సజ్జనుడు; హేవిరా నాగవురమునకు నూతన నివాసులము. ఆందు 

చే నూకు మో పరిచయలాభము కలుగదయ్యె, డయయుంచి 

సూపరిశ్రయము నూకుం గలిగించెదరేని, మేము కమలాకిజో 
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రునకు వోయు. లేఖతుందు వూ యు శేఖ నయ నొనరింతుీ 

మనెను, 

“నన్ను లవంగ లత యని విలుతురు, చేసిజ్రణి దంక వకీలు పద్భ్మ 

నాధుగారి తనూడాతను, శేనిప్రుకు మిటిక్ పదీశ్ష యందు. గడ తేరి 

యుంటిని, మిరు కమలాకికోరు మహాశయునకు వాయు లేఖరకుంహ 

యయుంచి నా వృత్తాంత మెద్ది యు వాగీయవలదు, నాకు వారితో 

నధిక పరిచయములేదు, అధిక పరిచయమును సంషాడించుకొను నఖి 

లాషతోడనే నేనివుుడు వారిని సందర్శింప శేచెంచితిని, ఇక నాక 

సెలవొసంగుండని* పలికి నేను కక్పీనుండిలే చితిని, మజియు నాదంప 

తుల కభివందనములర్సిం చి యుద్విగ్న చికృంబుతో నిలయాని ముఖ 

నెతిని, 

నాలవసన ్ట కరణము, 

a Wee 

నాపిణయాశకాంకుండగురమేశ చందు) 6డు, 

కమలాకిశోరుని సందర్శనము లభింపమి నాహృదయమందు 

ఉజారుణనిరొశ జనించినది. ఆ నిరాళో చేకమువలన నాకు గొంత 

సేపటివఆకు నేమియు దోంచదయ్యెను. నాకు నాజీవనము నిస్పారము 

గను నిరర్థకముగను దోపసాగెను. నేనారేయి యంతయు శయ్యపయి! 

బకండి పక్కమార్పుకొనుటయంటబే కడవితిని. నిద్దురపట్టదాయెను. 

నిరాశాసామాి)జ్య మధిక దినములుదనుక నావృాదయసీము 

యండూ--స్థిరవణి యుండ లేదు, నా నిజమిలిము (కాలము) సవావాసము 

వలన నాలు”దు దినములలో నే యానిరాశా సామాజ్యము విధ్యంస 

మయ్యెను. .నా సృాదయ శ్రేతిముందు నూతనయాశాయంకరము 

'మొలక'లె్తెను, తొలుత నాకత్యంత మలినముగన నీఠశముగను దృష్టి 
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వివయనుసం బెక స సంగ? బున టో నచ సరం Mo Che కెసి, 

ననుబోలు యావనా ఛధంభయుపు క. జక సంపత పుర ఏన్వునిఫో 

మా. సలబజ్ఞా సంకో చంబుంనుదెగ సడ యధికకాలము సారూ డయుంకు 

ree సొకు( బితితముయ్యెన మ, ఇతె ఫస ి ంయుస సము వొని 

పిషయమున సెద్దియు? బోన్నీం ౦పః జాల కనులాకిశోరుని సంద 

ర్భనలాభ ము నాకం గలుగకుడిగను నొనియందలి యాశను విడువ 

లవెతిని, రండునుూండు హూసములలో. గమలాక్రినోరుదు తప్పక 

బొంచాయినుండి మగుడివచ్చునను సంపూ క్ష విశాాసము నాకంగలదు 
అ క్కా.లంబున సొ తారుణ్యక లీక సంపూ ర్తరూపంబుసే విక సించియుం 

శై 

'జెనుం,. నేనొక 'జేనకన్యక ఫిధంబున నపూర్వలావణ్య శాలినిగం గన్న 



నొల్లవప%ఏకర ణము, వ 

ట్రసాగితిని, నన్నం గాంచినవాశెల్లకు వి మోహీతులగుచాండిరి, సౌం 

దర్భ సంరక్షణ వెజణనరించు యలశాటు నాకం. జిజుతపాథ 

డజీయు 

రు మునుం 

నలవడియేయున్న ది, కాస యపుడది వ్యసనాస్యమావమును 
చాల్చీనది. శేను డాంబికముగ నుంకుటకును నౌ యందనును వృద్ధిప 

ఆఅచుకొను యోజనయంనునున హా రాతంములు నిమగ్న చి త్తనయి 

యుంజెడిదానను, ఇద్దియుంగాక పరీక్షలు గడచియుండుట చేతను, లేఖ 
నపఠనంబుల యావశ్యకత లేవందుక' వలనను, నేనా సమయంబున 

జింతొరహితన్తై యుంటిని, అట్టి సావకాశమునలన విలాస లోలతీ =k 

నీచసవృత్తులు= డున వాసనలు శేయిం బవ ల్లిమమడించుదు వృద్ధి 

నొందసాగెమ. వివావాబంధనము కల. జిక్కుకొని స్యాకంతగ్యామును 

గోల్పోవకుండు యాలోచన నా మనస్సునందు బలువమూ జు లుదయిం 

చుచుండెడిది. కాసి యా స్వాతంతార్యభి లావ. వ్య ర్టాఖిమాననుంం 

నిజముగ నొ సౌందర్య యౌావనావస్థలను వ్యర్థము గ బోనిచ్చుటకు 

నా మానసంపిచ్చగించునదికాదు. నూ బ్య హ్యధర్మ సమాజమందలి కొం 

దటు యువతులు వివాహములను గావించుకొసి యుండలేను, వారె 

చ్చోటం గాంచినను, తమ నిశుద్దా చరణ పవిక )వ్యవహారముల సాగ 

ల్భ్టములనా బలుకుచుండెడివారు, కాని వారి వాస్త వికర నాస్యంబులు 

నే చెజుంగనివికొవు. వారలనుబోలు పతితనారీగణమా నాగప్పురవుం 

తయు గవేషించి చూచిన మిక్కిలి స్వల్పముగ _ లభింపలలదు, నేను 

వివాహూమాడందలంచుట “ కీయ్యదియు నొక కొరణముం 

నా ధర్మ బౌంధ వుల హోస్యపదిహాసములయందు లవమ్యు పిడక బ్రా 

చీన పద్ధతిని వివావామునరించుకొనుట కప్పుడప్పుడుం దలపోయుచుండె 

డిదానను, కాని యుచ్చృంఖల మనోవృ త్తి యటులొనరించుట కను 
నుతింపద య్యెను. పోచినాజా రానుసార ము వివాహముగావించుకొొను 

టవలన నిరంతరముం బతియధీనమునం బడియుండవలయునని నేను | ns 



ఫశ లవంగ లతే, 

బాగుగ నెబింగీయుంటిని,' 

చేసో సనుయ అబునం బరిణయం చొడ నతికఠకతూసహాలాయన్త్న 

చిక్త నె యుంటిని, వివాహమును గావించుకొనుటవలన నెట్టిసు ఖము 

వర ఏ ంపరలకో, యెట్ట్రయానందము వేకళకూరణగలదో నేను తెలిసినా 

నవలసియున్నది. తత్కారణంబునం గమలాకికోరునిశై నే నున్నత్తేపా9 
యనైతిసి, నాకట్టియాశ బలమై _ కామాంధ నై. తుద కేయయోగ్యుని 

పేేమపాశమందైన జిక్కనగదాయనియు. నేను భీతిల్లీతిని, 

సాతేలంపు తప్పి ద మైనదికాదు. నేను వివాహ మెంనరించుకొన నుమ్యు 

క్రరాలనగుట నెజింగ్ మాసమాజ యువపలహృదయత్షేతిమం దశాం 

తీసివంతి పివహాంపం దొడంగెను, నన్ను. బడయు సభిలాపషతో 

నారలు భిన్న భిన్నొపాయంబుల నన్ను బుజ్జగింపసాగిరి. ఒక ధనాథ్యుని 

పుతంఏండు శేవలము నాయందలి యపహుతివాత లాలసతో బృస్నాధర్శ 

సామాజికుడ యను, ఆయువకుని లాలనోపవాక్య ములు సాహవృదయ 

మం దించుక పరిణామమునుగలిగించియేయున్న వి, కాని,కమలాకిళోరుని 

మోహనస్వరూపనము నొ హృత్ళలకంబునC జిహ్ని తేమయి యుండుట 

చే బృతియ.వకునియం దెద్దియో యొక యవగుణమును వెదకి కను 

గొనుచునే యుంటిని, తత్కారణంబున వారందజియెడ నాకుం దిర 

స్మారభావ ముద యించుచుండెడిది. అ యువకులలో ర మేశ చంది 

దత్సను నాతం డొక(డు, ఆతం డాగర్భకొిమంతుయ. బి. నీ, పరీత్లయం 
దుత్రిర్లు (డయి యుంషజను, అప్పటికి "శెండుమూండు మాసములకుం బూ 

రమే వానితండి) మృతినొందియుండె రు, ర 'మేశ చందుండు చిన్న నొంటే 

నుండియు విలాసష్రియుండు, తండి) మరణము వలన నాతండు పూర్ణ సా 

కంత్యేషిమును బడసి సంపూర్షనాయకు. డయ్యెను, నవీనోద్ధారణ 

సులోచవములు వాని సంస్కర ణాంధ నేతములనయి నధిస్టించియుం 

డెను, వాని నాయశ త్య్వమందుః జేతంజేయికలినవి గాలిసికారున కరే 



నాల్ల్డవవ)కోరణము. విర్ర 

రు నొయికానుణి మాత్రము వానికవుడు లభింపవలసియున్న ది, 

తేత్తరుణంబున నాయతులనీయ రూపపిశంస నాలించి రమేశ 
చందుండు నన్ను వఏవావామాడ నతికతూవాల చిత్తుండ య్యెను, 

లవంగలతనుదక్క_ నితర బాలికను వివాహమాడసని యాతంయయచలమూ 

నియుండెను, మణీయు నన్న వివాహమాడు తలంపుతోడనే విశ్వధళ్మ 
సానూజికుండ మ్యెను, అతండు మిక్కిలి కేలుపుగోలుతనము గలవాడు 

మూండునాబ్లుదినములళో సామాజికులంవ జీతోడ నాతండధికస్నే హాము 

నుసంపాదించెను, విశేవి.ంచి నాతండిగారితో వానికధిక మైత్శిగలదు, 
వాని రాకపోకలు నాయింట నధికమ య్యెను, కొన్ని దినంబులదనుక 

నాతండు నితో సాధారణ సంఖావణమును గావించుచుండెను. కమ 

క)ముముగ నాతడు తన వృాద్ధటమందలి గరళోద్తారములను నాకర 
పుటంబుల నింపసాగాను నే నొకనాయ నాగదియందొక కుర్చీలోం 

గూర్చుండి హారోోనితుమును వాయించు చుంటిని, అవు డతండధిళ 

వీలాసముగ నాసమాపమున కరుదెఅచిను నేను నానిని గనినంతనే 

యొకకుర్చీవెపునకు సన్న (జేసి “దయ నేయుండు, రమేశబాబూ[గోయని 
సలికితినిం 

అతడు మందస్మి తాననం డై యాకర్చీపయి. గూప్పండి, 

“నేను కచ్చేరి చావడియందు మోతండి) గారితో నొక యావశ్యకవిష 

యమునుగూర్చి ముచ్చటించుచుంటిని, అంత సీహార్ళోనియముయొక్క. 

మధురనినడము నాహృనయమును జలింపంజేసినది, ఇంనేనచట నిలు 

వనోవక నిట శరుదెంచితిని, మన్నించెదవుగాక! నీవు హారోనియము 

నొప్పుగ వాయించెదవు. ఈ మనోవారవాద్య మునకు? దోడుగ 

సీమధురకంఠంబుతో నేగీత మేనియు బాడిన నేను కృ తాస్థ డన య్యెదను. 

సోరొగ్టనియము స్వరములందలి మధురత సీ కంళమాధుర్యముకంయె 

స్థధిక ఇ్రావ్యవంతముగ నవ్వరును నిరూపింపంజూలో ర ఇను, 



ఫ్ల్ట్ర అవనవ౦నగ అత, 

నిజప్రశంస నౌలించిన నెవరి కల్లాసము జనింపవంకును? ర మేశ 
చందు)నియిచ్చకముల నాలించి సేనధికపి మోదభ రితమానస నే తిని, 

నొకహాంభొవముడయిం చినది. చేను విగులవినయపూర్యకంబుగ వాని 

తో, “కాదు. రమేశ బాబూ! మరు నన్ను వ్యర్థముగ బొగడుచున్నా 
రు, నే సికళయం దంఠతటి పాోవళ్యు రాలను గా” ననిబ కులు సలికితిని, 

రమేశ;లాాస్ వాత పశంస నేల చేసికొనెను] నీ ఏిననుుస్యభావము 

పీ సుగుణజాలంబుల కోధికశోభను గూర్చుచున్నది, ప్రియ 

లవంగ! చేను సిన్ను వ్యర్థ ఏవం గం బ్రిశంసించుట లేదు, నీ వెప్పడు 

సమ్వాజముందిరంబున మధురకంఠ స్యరంబుతో నాలాపయుక్సం 

బుగ. మంగళాచరణకు వొకుచుందువో యాసనముయంబున 

సా హృదయ తంతులు మోగుచుంనును. నేను మంత 

రుస భుజంగ ముభంగి సీముఖక ములను వై పునకు సిరీ క్షి ంచు చుం 

"హాళ్చుండియుంనును. ఇంత యే! 'నేనపుదు నిజముగ నింద 

సభాయందు. గరాక్సుండి యుండ లేదుక్ బ* యని శంకిం చుచుం 

దూ ననెను: 

ర మేళున్నిత్తై సర్బోపమానము మిక్కిలి శేయముగ. నాకు 

దోంచెను. మా సమాజమును నిండ సభతో నుపమించుట సాలించి 

నాకధిక కధ ముప్పతిశ్లైను కాని, నాపసంశయం దాయుపమాన 

ము వెడలుళంగాంచి నాకంతగ బొధకలుగ లేదు, నాకు గొంత కొతూ 

పూలమే కలీగినది, 

నేనుః--జాలీంవుండు! బాబూ మహాశయా! అధికమగమ్నును, సమాజ 

మందలి కొందజు బాలికలు నాకంళు నధ్ధిక్ష శాగివ్య వంతము 

గ బాడంగలరు” 

రమేశ:....వీవు నీ హినతీను బికటించుకొనుట శేల వ్యర్థ పియత్న 

ములను జేయుచుంటివి? నినంబోలు సుత్కృష్టగాయికా నీ షల 



నాల్లవపశికర ణము, స్తో 

మణి మన సనూజమందే కాడు అతా సొగపురసట సంత 

ము వెదకి చూ చినను లభించుట యరిది, కావ్య నీవ విష నాం 

తర మొనరించి నన్ను న న. నాొనరింవశ ఏ. సి 

మనోమోహానగీతము నాలింప నిట కే కెంచికిని, 
ళో Fn జ క ఇ 

ఈమాణతు ర మేక బొబు పలుకపుమ వో సీపే ' యాత మ 

తిని, పోరొస్టనియము స్వర ముతో నా కంత స్వరము స శప స్ 

పాడ నారంభించితిని. 

చేను పొడుచుండినగీతనము పరిసమాపి గొంవుద చక క మేళ పొటు 

చిత్తరువుభంగి కూర్చుండియుంజెను. గీతము  తుదింగొనినసడప 

నాతడు ోవ్రట్టి య పూర్యసంగీతధ్యని నా ఏనులంబడుట నా ముహ 

ద్భాగ్యముగ 6 దలంచుచుంటోని, అప్పగసబయంకు గంభ ఏఐక్ష* వాం 

దర్య సంపన్నంయనియు నూర్వసి యద్వితీ య గాయక పటం: ఏ ముల 

బిజలు పలుకు చుందురు. సీ పాద్విగ ఇవీ భావి. కవ స ఉం గార 

వారికంశుం గొంత మిన్నవని పలుకక తీరదు” అనెను, 

రమేశబా వీషాజు నాప్మిశంస నతిళశయోక్తిగం టలిపటి 

చ 

శ్ నాలించి నేను సహించుకొన లేకలోయితిని, ఇద్దియుంగాక. నిన్నానే 

డప్పరాంగనలతో 6 దులచేసి ముండెను. నాకది మిస ఈ ఫలా 

దోంచెను నేను +పసూచకస స్వరంబు3 DO es 

“ర మేన బాబూ! ఒక కుబ బొలిక నప్పరా గనల ఫో సరినో లు 

ట మిాబుద్ధిజాడ్యము వెన్లిడీం కుకొనుటయే కుప, బహు పకా 

లో గ జ J శీ లో a వారల యాచరణశీలాది విమయములం దనఖిక్షాలయి ముం స” 

పలికితిని, 

ర మేక బాబు కొంత సేపటివజి పః బశ్చొ తొాపసం పప హావ 

యుడగుదు “నావలన గొప్ప వ మాదమే తొశరెనది. .సున్మిం'బెకళ్రు 

శ్రాక "మని పలుకుచు: దన కుక్ఫీపయినుండిలే చి నాస్రబిరా న వం ఏం హత 



అవరగలత, 

నొక కొచ్పయిలి గూర్చుంటజెను, పరఫురుషులతోం గలసి కూర్చుండు 

టలవాటుపడియున్న నాక వాని యాకార్యమనుచితముగం దో 

లేదు. 

'నేను-ర మేశ బౌబూ! మోారటులం బలుకవలదు. మన్నించుటప మూ 

శెట్టి యనుచిత కార్యమును గాపించియుండ లేదు, నేను కేవల 

ము మోపిమాదమును సూచించుటకు జగియత్నించిక”” నని 

పలికితిని, 

రమేశ్ ఐానిక్కు వము, కులబాలికలతెంక సుందర నస్యరూపులయినను 
గాకుండినను వారి నప్పరాంగనలతో _ సరిపోల్పుట యయో 

గ్యము, అధర్మము, నీవు నాపమాదనును సూచించి నన్ను 

సావథానపజు చితివి. తదర్భమయి సీక్ష నేక ధన్యవాదములు, 

పోనిమ్ము! గతవిమతయములకయిం చింత మేల? భవ్యవిషయము 

లను స్మృతికిందెన్ము. నొయ్యదు దయాన్యితహృదయ్నవైె నన్ను 

పీ దాసునిగ స్వికరింవుము, నే నన్ని యో మాజు లీవివమయము 

నుగూర్చి నిన్ను6 'బా9ర్టించియుంటిని, బ%తిమాలితిని, కాని సీ 

వెన్న(త స్పసష్ట్రరూపంబున. బ్రత్యు తరం బొసంగియుండ లే దు, 

ఇవ్యిధంబున' బలుకుచు రమేశబా బొక దీనుని విధంబున నొ 

మామువంక ఏశ్షి ంపదొడంగను, అత డొక్కమాముగం దన ప్రయో 

జనమునకు నచ్చుటంగాంచి నాకు గొంఛచెము నగ వుపు మైను. నేను 

వెంటనే గంభీరవృత్తి నవలంవించితిని, రమేశ వాబు పిసంగథోరణి 

నాకు మిక్కిలి చెడుగాంయోంచెను ఆతండీ విమయంబునం బెక్కు_మాటు 

లనునయ ప్యోర్థనను జేసియుండెను, నాతండి9గారిని( బోర్లించి వారి 

వలన నాకు. జెప్పించియుండెను, కోని నా మనోభిలావ వేజొండు 

స్థానంబున. దవిలియుండుట చే వానిపాొర్థన సమాన్యతంజేయుట 

కంక దదితరమార్ల మెద్ది ము నాకం గోచరింవద య్యుమ, నామన 



| #9 నా ట్ల వప స్స కీ దణ మం 

భిప్రోయమును వానికి స్పష్టరూపంబున  జెప్పివేయుట కప్పుడప్పుడు 
తలంచుచుండెడిదానను, కాని సంకోచలీలకారణంబుల నానూట 

నోట వెడలిరాదయ్యను. నేనా విషయమున మొనము వాల్చుచుండె 
డిచదొననముు నా వీలాసలోలదృష్టి బరికించిన రమేశహా బన్ని విధం 
బుల నాకం బతియగటకుం దగినవాండు, ఆతడు సామాన్యరూసవం 

తుండు. సుళిక్సి తుండు. ధనాఢ్యు(డు=== విలా సపిగియు(గు. 
అతండు నౌకొజశే నూంననిధంబగు గుజ్రపుబ్గీ నొకడానిని కొని 
యుండెను మే మికువురము నాజండియం చే తజచుా వావ్యాల్లి 
"కేసచుం జెడివారము, ఒకప్పుకు నేనును మజీయొకతణీ నాంండును 
బండి నడుపు చుండెడి వారము. నేనొకచేశం గలీయనును మజీ మొక 
చేత హూంటరును బట్టుకొని యశ్యపరిచాలన మొనరించుతతి నా నిప్పు 

- అణతనుగాంచి ప్రజలు మిక్కిలి యబ్బురపడుచుండెడి వారు. నేండును 
రమేశ వా చాబండిపయివనే మాగ్భహామున కరుదెంచియుంజెము, 

వానిపలుకులకు నే నెన్దియుం (బ్రత్యుత్సరం బికకం జింతాభావంబుతో 
నిస్తబ్భనై కూర్చుండియుంటిని. అంత నాతండు నాతో “అశ్చర్య ము! 
సీవొక వినయశీలవుా విదుపీ.మణివ మ్యు లజ్జను బాఠంవోలం జాల 
వెతివి, నీ మనోగత విషయంబులను వ్యక్తికరించుట కేల సంకోచింప 
వలయు” సనెను, 

నేను వినయనీలనగువునో కానో యయ్యది యీశ్యరున కే 
యెజుక, ర మేళుండాసమయంబున నన్ను వినయబజ్ఞాశీ లవని పలుకుటచే 
నాక మిక్కిలి సంతసమొదవెను నేను నానికి స్పష్టరూపంబున 

బృోత్యు త్తరం బొసంగుదునా మానుదునా యని ఈూాజింపసాగితిని, 

అంత సతండు నాతో-ానడువుము! మనము బగ్గీపయి గౌలిసి కొరున 
శేగివత్తేము, దాన నీమనస్పునకుగూంత ప్రసన్నత చేకూరలలను, 
జ్థలోచనయందు సీక్ష ధిక సప్టలత యు గలుగంగలోదచే,ము, ' 



టీ లపరగ లత, 

సండిపయుt గహార్చుుండి నాయళ్యవరిచాలనా నిపు అం we 
ల 

లక్ష? న లోళత్వము నాక ధికముగం గలము నేకు ప్రసన్న 

సూరంకంబుగ ోనడు వుడు, నేను నంసిద్దు రొలనై యుంటి” నని 

fe నప్విధంబునం బలుకుచుండ గనే రమేశ బొబు నాబూటుబను 
అట్ల అట్ల న్నీ ఇ దీసివొనినళి ఫ్ తన చేతుఐతో నాపొాదములకం దొడుగ నారంభించెను, 

నిజంగా రించి నను నాషపలుకొక్క టియు. జెవి బెట్ట(డ య్యెను, యాట 

లన డొ డగ నాకరముసుబట్టుకొని వెలుపలకు వెంటఃదోడ్కొనిపోయెకు, 

మిరుస్పురను reps జండీపయి నెక్కి వాహ్యాళికి బులు దేరితియి 

Sh Wr పట్టణమున క్ర కొలందిదూరముననున్న తన పొలమునం 

దొ శృంగారవనముసు ని సందియుంజెను, మేమా సుందరోద్యాన ము 

వ. సన పై హల 'వీవదప నాతండు నాతో, “నవు స సంతోవదాఎంకుక్ం 

బగు సపష్నిరువేల యుసంగవన్నావు, నన్న యోగ్యునిగం దలంచుచుం 

a గొంత సేపటివ ణకు మొనను భజియించ్చి పిదప గంభీర 

భా హపంబుతో సట్లుంటిని; విలా 

“5 సున బాబూ! ఒండొక కారణంబున నే; నిపుడు వివాహా 

సు డదలంచి యుండలేదు, వివాహము గావించుకొనదలంచినను, 
గ స్ట సంవర్చగ ములు KEI SOIT 

ఆ మేశ బాబు సిసి తాంతరంగుండయిాాాో కొన్ని సంనత్సరములు 

కడేశిన మూందటనా? డానినలనిబయోజ నంజేమి?”అని నన్ను పిశ్నిం 

వం సేన దృథస్వరంబుతోంలాదాని పియోజనమును వచియింప 

వతవా? అటులయిన నాలింపుండు. నేను డాక్టరీ నేర్చుళొన నతికుతూ 

వాల ఉక్తృన యుంటిని, ఎల్, ఎమ్, అంకు ఎన్, పరీశ్షయం దు త్తీర్ణనై న 

వినన వివా వొవు గావించుకొనియెదను, ప . 
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బొసరించి.... ఇయ్యదియెగదా సీయభిమకంబు, నన్ను వివావామాడిన 
వీదప సీయభిలావ కెట్టియాటంక మును గలుగఆజాఅము, వర్తవమొన 

hos చెందబో వివాహిత ,క్ర్రీలు వ రక బుగ 

మెడికల్ కాలేజీయంనుః జదువుచున్నారు. నీవును వారివతెనే చదు 
వందగు, నీకావశ్యకమని తోచునెడ నేనును నీతోపాటు కొ లేజీ యందు 
బి వేశింతుో ననెను, 

ర మేతే పౌబు నందలి స్వార్థపఠత్వమునుగాం చి, నామానసంబున 

వానిపయి నధిక తిరస్కారభావ ముదయించెను. చేను వానిపలుకు 

లకు: బ్రిత్యుత్తరంచిడక హౌానము డాల్చీయుంటలాంచి, వానికధిక 

'ఖిన్నత్యముజనించెను, విదప నతండుోనీవు నన్నా శాసరాశావలయ ముల 
పయి గూర్చుండంబెట్టి వ్యర్ధముగ నేల. తిప్పుచుంటివి? స్పష్టరూవం 
బున సీయభిపాయము వెల్లడించుట మిగుల ను త్త్రమివమనెను, 

నేను కొంచెము తిరస్కార నూచకస్వరంబుతో, “నేను మో 
కెవుడాశను గల్పించితిని? బృతదనుక నా వివానావివజతుంబున నవ్య 

రితోడ నొకయశత్షరమయినం బలికి యెొబుంగ, మోాయంతట మాచే 

నన్నీవిషమయనునం జలుమాజులు పిశ్నించుచువచ్చిరి. నేనేమి వచి 
యింపంగలనుః మిరు నా యభిప్రాయము స్పష్టరూపంబున వినంగోరు 

చుండిన నిపుడాలింపుండు. శేనుమిమ్ము వివాహొమాడం దలంచియుండ 
లేదు, విశేషించి నేను పెండ్లియే 'చేసికానోనంటిని, 

రమేశ బాబొక్కమాతుగ నిస్స ప్రహాచిత్తుడయి. కొంత సేపటి 

నటిక కై కూలయబడియుంజెను, తదనంతర మూాతండొక నిట్టూపస్పయిచ్చి- 

“నన్ను పూర్తిగ నిరాళాచిత్తునిగ నొనరించిలివి, మంచిది, నడువుము, 
గృహమునకు మగుడిపోవుదోమ నెను, 

నే నేమియు! బిత్యుత రంబిడకయే యచటినుండిలేచి బండి 

ప యిగెక్కి. తెనుక భాగంబున గార్చుంటిని, రమేశనాబు ముందు 



శ్ర లవంగ లతై, 

ఇనెవున గూర్పుండి బండి నడపసాగనుః కొంత సేపటికి నన్ను నొ గృహా 

' మునకుంజేన్పెవా మచీయు నన్ను నాగదివజికు సొగనంవుటకు 

నావెంట గృహములోవకరుచెంచెరు,. నేను నాగదియందొక కొచ్ 

పయి విశ్యాంతిల్లైషొన గూర్చుంటిని.  రమేశ బాబచట ఇాలసేవటి 

వజకు నశ్లునిలచియుండెను, వానిని 'హార్చుండుండని పలుకక మిన్న 

కుండుట యసభ్యాశయని నే జటింగి యుండి యు ముగ్దావస్థ ను వహించి 

తిని, తదుపరి ర మేశ బాబు నాచెసః దక్ష దృష్టిం ఉఅరికించు చు, మంచిది. 

నేనిశ నీసమిాపమునకు రాభంకునులెమ్ము” అ నెను, 

రమేకుని పలుకులు నాకు నగన్చుపుట్టం వెను, 

నేను---కాడుకాదు, తప్పక విచ్చేయుచుందురుగాక! చాన 'జెజుపేమి 

కలుగు? వివాహచర్చనునూతే9) ము గట్ట యుంచవ లెను. 

ర మేశ బాజు కోంథప్తూరితస్వరంబు ఫో, అగుచో, నీజీవిత 

మంతయు. గావూార్యావస్థయం బి నవ్యత మొనరింతువని తలుచచెవే 

నచెను, ) 
రమేళుని యావచనమును నేను సహీంప(జాల నెతిని,. 

నేను మోారిట్లి విధంబు న నసభ్యతా _పూర్వకంబుగద బిసంగించు 

తుండిన నిప్పుడే యిచటినుండి వెడలిపొంను. మజటీయు దయ 

యుంచి మి 'శ్యామముఖ నును నాకెన్నండును జూసకులో డని 

పలికితిని. 

రమేశ బౌబు మూజుప లుకక ఘట్టుఘట్లని బూటులు చప్పుడగు 

నటుల నడచుచు నచటినుండి వెడలి పోయెను, 

య కనిక 



వథదవప పష కరణము, 

Sr 

అధోపతనము, 

రమేశ బాబు వెడలినపినవ వేను గతవిషయమునుగూర్చి 

జింపం డొడంగితిని. నాకుం గమలాకిశోరువి మందధి కొసక్రి గలదు, వాసి 

సందర అలోకయు గలుగకుండిననా; వానిని గలసికొనినపీదప నన్నా 

తండు వివాహా మూడున నియు, వామనో వాధికంబీడేపకనియు నాసంపూ 

ర్లవిశ్యాసము, నేశట్టివిశ్వాస నుపయి నాధాకపడియే, ర మేశచందిని 

ప్రార్థనను జెడ ఇెపింబె. ట్రైతిని అతండు పిముఖువడయి వి షరక్ణా రద నం 

బుతో వెడలినకిదప గతవిషయంబులందు నొదోషమే యధికముగం 

గలదని నే నెజింగితిని, నేనివ్విధంబున 'యోజింపసాగితిని; = 

“నా యభాగ్యవశంబున గమలా క్రిన్తోరుయ నన్ను జేంబట్ట 

కుండిన సీతెప్పను చాటించువాశెవరు? ఒక్క ర మేళుఃజే! అట్టివాని 

నపిసన్న చిత్తునిగ నొనరించి యుంటిని, prt వి వాహమాడు నభిలాష 

నేయే శ్రీ)మంతేయువకులు ౫లరో వారిలో గమలాశకిశోరునితరువాత 

ర మేశచందు)ండే నాకు దగినవరుఃడు.: mn చేనొతని 

నహ్యసన్నునిగ నొనరించుట యకార్య మేయని యు( బొరపడితి ననియు? 

జింతించిలిని ఆ వివాఠమువలన నాొకానేయి బౌగుగ నిద్భవట్ట 

దయ్యెను, ఎప్పుడేని కన్నులు మూఃకనడినను దుస్యష్నములే పొడకట్ట 

సాగెను, నిదాభంగము గలుగుచుండెను.. ఇట్టివిధంబున నేనానేయి 

యంతయు గడపితిని పిభాతంబయ్యెను, నిత్భనియ మానుసరణి 

నాయి సాయంకాలము రమేనబొబు మా గృహమున కరుచెంచునని 

తలంచితిని కొని యాత డముదేర లేదు, తాపలుకులవలన వాని 

మానసము బౌగుగ నొచ్చియుండెనని నేను సిశ్చయించుకొంటిని, 

శ 



44 అవంగనగలత, 

ఆతయయ వో గృహమున కరుదేరకండుటచే నా తండి గారి"కేమి యు 

పోంచకంజెను, రమే శచందు)ంజేల యరిచెంచుట లేదని నాతండ్రిగార 

నన్ను బలుమాజులు విశ్నించుచువచ్చిరి. కాని, నేను నిజకారణమును 

గప్పిపుచ్చి యెవ్వియోసాకులను బలికితిని, తుదకానమాచారమం 

తయు నాతండిగారికదగతము గాకబోలేదు. ఏడెనిమిది దినంబులు 

గతించినపిదప సెచటనో వారిరువురకు సమా వేశమయ్యును. గమేశ 
బావాసమయంబున నుదంత ముంత యు బూసయగుచ్చి నటుల నౌతండి 

గారితో జెప్పివై చేను. ఆ వృత్తాంతము నాలించి నా జనకుడు 
మిగుల వ్యధితుండ మయ్యెను, రమేశ చందు)ండే నాకుందగినవరుండని నా 
తండి)గారి మనోనిశ్చయముః ఆనాడు సోయంకాల మింటికరుదెంచిన 
వీదప నన్ను గచ్చేరీ బావడిలోనికిం బిలిచిరి. చేను వారిసమిపమున 
శేగినతోడన కోపపూరిత స్యళంబుతో, “లవంగ! మంచిది, అటుల 
యిన నీ వివాహవిషయమున నేమి నిశ్చయించుకొంటిోవని నన్ను 
బృశ్నించిరి. 

నాతండి)గారి ముఖచర్యయు. బ్రశ్నాకెలియుంగాంచి, రమే 
శు(డు న్నాపె నెవ్వియో నపములను బలికియుండెనని నేను సవాజముగ 
గగ్బహింపంగలిగితిని, కొంత సేపటివజకు మౌనము భజించుచుం దుదకు 
నిట్లంటిని ఫం 

ఈ నేసే నిశ్చయించుకొందును? నాక భ్యాణభాళవుంతయు మూ 
పెనుండ నాకావిషయంబునం జింత యేల? . 
నాతండి9:—-అగుచో, రమేళుని పోోర్థన మేల  తీరస్క_రించిలివి? 
నేను-మోయనుమలిం బడయకయే నేను వానికెటుల వచన మో 

యయజాలుదుః 

నాతండి9:----అశ్చర్యము! శిక్షాసంపద గలిగియున్న నీవ లేశమైనను 
స్వాతంత్య్రిము గలుగదయ్యె, సీ'వెపుడు సకాళ్ళపయి నిలువ 

లో 



పవడవవశ౦ికర ణము, శ్తీల్ర్ 

జాలుదువో నేనెజుంగం సాధారణముగ బాలికలందజు. దమ 

వినావాసంబంధములగు( బ్యక్నమాలను దీర్నుటయందు సా్టావ 

లంబన మునరింతును తమ కనుగుణ్యులగు పతులను వారలే 

నిశ్చయించుకొనవలయును: 

నాతండ్రిగారొక నేర్చరియగు వకీలు, కాని పూర్యోక్తమంక 
నమును బికటించు తతి వారు తమ పి'మాదమును గుర్తింప జాలకై రిం 

తండిొగారి నోట మదీయ మతానుకూలంబులగు వచనంబుబు వెడలిన 

తోడ చే? 

నేను. నాయనగారు! ఇయ్యదియే మీాహీతోపడజేశంబగునక, రమేశ 

చందుోని పరిణయంజాడ నా కావంత యు గోరిక లేదు, 

నాతండి:ఎందువలన? 

శేనుః.నాకు వానిపై ననురాగము లేదు. ఇంతియగాక, నాకీ సమ 
యంబున వివాహేచ్చయు' గలగదు, డాక్టరీపరీక్ష ప్యాసు జే 

సినగాని నేను వివాహము జేసికొననుః 

నాతండి9 ఖేదనూ చకస్యరంబుతో, “లవంగ! నాహితవచనం 

బుల నాలింవుము. మన సామాజికలలో నీపాణిగవహాణ మొనరించు 

టకం దగిన వరుడు రమేళుం డొక్క_ంజే, అతడు సుకిక్షీ తుడు...ఆ 

గర్భశ్రిమంతుయ---మజియు సీపయి వాని కధికానురాగము గలదు, 

సీవివుడు వాని పోర్థనను దృణీకరించిన నాతం జేయితర ఇాలికనో 

వివావామాడును. ఇపుడింకను జెడినదేమియు లేదు, నీవు వానిని పివా 

హామాడ సమ్మతింతు వేని వానిని. బిసన్నచిత్తునిగ నొనరించి సీయం 

తిక్రమున నుపస్థితునిగ నొనరింపం జాలువుూను” అనెను, 

నేను తిరస్కా_రపూర్యకంబుగ-సిణ-నేను వానిని వివావానూడను, 

(ప్ర్రైలు స్వాతంత్య్యృలని మోారు పలుకు నుందువు, నన్ను గె 

మతొనుసారముగ నడువనింను నా సుఖనదుఃఖముల చింత 



అవం౦ంగ లత, 

మనయిరున్ఫరియందును గలదు, 

నాతండిగి--అవివాహితదశయంటే నీ జీవితమును వ్వరీత మె 

దచదలంచుచుంటివి కొయబోలు, 

జేనుాాకాొద్చు నేను పా గావిందుపొనియెదను, కొసి నొ 

యశీష్టానుసారముగ సన్ని యు దీరినపిదప, 

నాతండి)...అగుచో, సీమానసంబున నెద్దియో యొకటి నిశ్చయించు 

కొొని యుండవలెను, 

జేను...పౌొను, నేనా నవదీశ్షాయువకుడ గ కమలాకిశోరుని వివాహా 

మాడం గోరుచుంటిని, నేనావషయమున వానియభి ప్రాయ ము 

సెజుంగుదనుక మిరు ర మేశ జొబునకు స్పష్టరూవంబున! బ్బ 

త్యుత్తేరంబెప్రయు నొసంగకుండు, 

సాతండీశగారు కొంత సేపటివఅకు మిన్నకుండి, కప్ ముంటివీ? 

కవులాకిశోరు. జెవరు? ఆతండా? ఆ నవదీశ్రాయువకుండా? ఆతండు 

మిగుల ధూర్తుండు, విశ్యాసనీయంబగురీతిని వాని యుదంతము నాకు€ 

దెల్లమయ్యెను, అత ఉొకపొథ వేదాంతి, మన సమాజరహస్యంబుల 

చెటుంగుటకే యాత (డు బృవ్మాధర్శ సామాజికుండయ్యును. మన 

సవాజమువలన బక టింవః బడుచుండిన గ్రంధములను వెలకుంగాని 

నానిని విమర్శించి చికిగు స్తడను గల్పితనామముతో, ోసద్గర్మప్ళకా 

శినియను మాసపతికయందు బివ్మాధర్శ సిద్ధాంలేములసు ఖుండీం 

చుచున్నాండు, మేము వాని సమాలోచనాత్మ్మకంబగు లేఖలను బూర 

పక్షము సేయం బియత్నించియు, విఫలమనోరధుల మగుచుంటిమి, 

చేయేల? మన సిద్ధాంతముల మండనమున్నక్తై పమాణయుక్కముగ 

నొక వాక్యమయిసను అ జాల మైలిమి, అతడు రామతీర్ధస్వా 

ములవారి మతకానతూయి. అతడ నిన్నెటుల వివావామాడనగలందు£ో 

అనెను. 

నీ రింప 

m 



సదవసశీకర ణము, శీ 

నేనధిక విస్మేతనెతిని, కొంత సేపటి వణకు6 దత్ప్చంబంథ మగు 

విషయములను జక్క_గ యోజించి తదనంతరము. నాతండిగారితో, 
కనాయనగారు! అటుజయిన నేను వానిపయిు ఏంకను నధికపూూజ్య బుద్ధి 

నునిచెదను, వానిని వివాహా నూకుటకొ వశ్వకంబగు నెక నశేనముసనాతన 

ధ ర్మావలంబివియు న౭త్క్యాదినని పలికితిని, 

నాతండిగారు బూటు కాలితో నేలపమిః న్ని యకత్యంళకకోప 

పూరితస్యరంబుతో:- కులకలంకిసీ! సీవటులొనరించిన పజపకు నొ వెగా 

మెటులం జూపంగలను. పొమ్ము, పాపాత్ము రాలా! నా మెముటనుంకీ 

తొలలీ పొమ్ము” అనెను 

నా కనివార్యమగు కోధ ముప్పతిల్లెనుః నేను వెంటనే నాగది 

లోనికింోయి కూర్చుంటిని. కొంతసేపటికి నాఫోపమించుక మపశమి 

వల్లను. ఆప్పుడు నొతండి)గారి వచనంబులను బర్యాలోచింప సాగితినిం 

తండిగారి నప్రుసన్నునిగ నొనరించుట య కార్యము, అధర్మము, ఆను 

చితము, నాతండిగారు నాపయి వ్యర్థముగ గుపితుళయినను, నేను 

వారిపయిం గోవిం తట యధర్శము. తదర్ధమయి నాకపు డనుతొపము 

గలిగెను, నేను వారిని క్షమాపణను వేడుటకయి నౌ మానసందటున నిశ్చ 

యించుకొంటిని,. నేను లేచి నాతండిగారి గదిసవిూాపమున "కేగితినిం 

ఆగదితలుపు కొంచె మోరగిల్లవై చియుండెను. నే నచటనే నిలువంబడీ 

తిని. నాతండిిగా రాగదియందేమి చేయుచుండికో యని తలువు 
మజుంగుననుండి చూడం దొడంగితిని అచటి జుపప్పావిశేవయుకు 

గాంచినంత నే నాదేవావల్లి కంవించినది నొశరీరవుం దెల్లిడ ౮ రో 

'మాంకురనులు జనించినవి, నేను నాగదిళోనికి మసడివోం దలం దితివ, 

శాస్కి యటుల గానింపం జాలనైతిని, నాతంకి గా రాస మయుంబున 

నుడుపులన్నియువిడిచియుండెను, కేవల మొక పంచియ మాతం ము వావ 

ధరించి మేజాబల్ల సవిశాపమున నొకకుర్చీప ౫౮ గహూర్చుండి యుండి రం 
ల్ సం? 



48 అనంగ లతి, 

ఆబల్లపై నొక సీసాయును సుందరంబగు నొక కాచపాతయుం గలవు, 

నాతండిగా శరాసీసొను వంచి, కొంత తరళపచార్థ మాపాతిలోనికి 

నిలువరించి కోఫలుచుండిరి. "రెండుమూడు మాటు లటులగోిలిన 

పిదప వారిదేహాము కంపింపందొడంగెను. పాతి) నాబల్లపయి నునిచి 

తన ఫాలతలనుందలి శంిముబిందువులను గరవ్యస్త్రంబున నొత్తుకొనుచ్చు 

“నిజముగ లవంగలత నాముఖముపయి౬ గారికము గప్పక మానో” దని 

తనలో. దాననుకొనచుండెను, 

సురాపాన మొనరించి నాతండిగారింకను నే మేమి గొణయు 

చుండిరో నాకం జెలియదు, నేనచట సిలువంజూల నెలిని, అచటినుండి 

కిమ్మజీ నాగది శేగితిని, నాశయ్యపయి€ బరుంటిని, నిద్శంచు త 

లంపున సే నాశయ్యకు శరణు చొచ్చితిని, నాఠండిగారి యానూత 

నోద్ధారకమును గూర్చిన యనేక విజారములు నామానసంబును మ 

థింపసాగను,. నాంటిదనుక నాతండిిగారి సంఘసంస్క_రణత్యము నా 

భా గ్భసోపానముగం దలంచియుంటిని. కాని యాసోపొన మే నొండు 

నరకసమాన భయంక్రముగ నాకు బృ్రతీతంబయ్యెను. చే నా నరక 

మార్షమును సౌమ్యవజచకొని సౌభాగ్ళకేల శిఖరమునధిష్ట్రింప నెంచి 

తి. కాన్సి పియోజన మెమి కలిగ? తత్కాలంబున నామానసంబున 

నధికో చ్వేగమును, ఘోరతరయ శాంతియు, నతిశయగ్గానియు నుత్చ 

న్నంబయ్యె, నాకను నిట్టి యధోపతనమే కలుగదుకదాయని భీతిల్లి 
తిని. అట్టి భయగ్ఫసిత పఠిస్థితియందు. నేనెపుడు ముకి నార్లమును 
వెదక వొరకొంటినో యపుడు నాషియు(డు...కమలాకిశోరుని మో 

హనస్వరూపము నాకన్నులయెదుటం గట్టినట్టయ్యెను,  కల్పనాస్ఫష్థి 

యం దామోహానమూరి, సందర్శనము లభించినంతనే నొకుం గలిగి 
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కేగితిని, మతీయు నొకబీరవానుదెజుచి పు స్తశములను వెదకనారంభించి 
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యుండీన నాకధోపతన మేల గలిగెడిది? కొని యది గాఢసీదానిమగ్న 

యయి నాసర్వనాశన ముగరించినడి, సాహా స్తము రక్కవర్ణద్ళవ 

పదార్థ పరివూర్ల పాతను నొ”పిదన్రులకుం 'జేర్పినది. ఇ(కనేవి. కలదు? 

నాకధోపతనము ఘటిల్లినది. 

వ een 

నాసిగపూవెననువాడ లేదు, 

నేనాగరళమును గోంలినమాతిముననే నా సరిళుద్దాంకః 

కరణము ములినభూయిస్టంబగుట షొ నిమినకెౌల మైనను బట్టలేదు. 

ఆమదిర "మాష్టగతంబయినంకచే దాని యుగ వాసనవలన నొనిరము 

చిటచిటలాడందొడంగను, లికాతిశయంబున నాకంఠమునుండుచుంజెను, 

చేనబోయి యొకక ల్పనాభయంకర నరకకండంబునబడితిని, కాని యా 

వీసొయందు నివసించు "దేవిమహాశ్మ్యం బపారమయినది, నేను నరక 
కుండంబునగూలి యొక ముహూర్త కాలమ నను గడచియుండదు. 

అంత చేసీలోకమును వీడి స్వర్షలోక మునకుం జేరుకోొంటిని, చేనొసను 

యంబున మౌానవావస్థనుమటుచి నన్నొక సురాంగననుగం దల 

సాగితిని, నొకు మృర్త్యలోకము వేజుగం దోపసాగెను, తత్కా_రణంబున 



ఆఆఅవపశఏికర ణము, ర్ి 

నాకీసంసార ప్రిపంచము తుచ్చాతికుచ్చముగ గో చరింపందోడంగను. 

ఆ స్యర్లలోకమునం దధికొనందముగలదు. అచట చేనొకప్పుకు నందన 

వనంబునను, వుతీయొకపరిి యిందిసభయందును. విచరణ వెంనరింప 

సాగితిని, రంభోఠ్యశీ మేనక మున్నగు నప్పరొంగనల నృత్యగీతాఖి 

నయములనుగాంచి నేనధిక పిమోదభరితమానస్ననెతిని, నేమ సునాసీ 

రుని యంత్కపురంబున బవేశించి, యిందాొణికి6 జెలిమికతి య నైతిని, 

బక్తౌఆంగున నమరలోకమందు నా పిభుత్వసంస్థాపనము గావించు 

కొని నస్ను నే మజచియుంటిని, ఆ యానందసుఖము క్షణిక మైనది* 

అంతనొక చేవదూత యరుబెంచి నన్నాస్వర్లమునుండి కిందికి. గూలం 

దో9సెను, నేను మూర్చాగత నైతిని, "తెలివినొందిసవిదప నేను నొ 

శయ్యకి99ద6 బడియుంట6 డెలిసికొంటిని, నాకధి కాశ్చర్యము జనించి 

నది, చే నివ్విధంబున యోజింపసాగి తిని? 

లో దిట్ట యాశ్చర్యము! నేసే బర్యంకముపయినగ జా ఫం 

నించితిని, నేను దీనికింద నేలపడి యుంటిని?” 

రత్కాలమే---అ క్షణమునచేనా వివేకమిటులం బిత్యు 
తృరంబిజెను, ఓ లవంగలతా మహాశయీోి! మిరు గతరాలి) మదిరా 

పొనమొనరించి యుటిరిక డా! ఇదియంతయు దానిమవాళ్ళ్యం బే. , *” 

నావివేకముపయి నేనపిసన్న నైతిని, 

నేను--పీ వివేకమా! నీవింతదనుక నెచటమంటివి? ఇవుడు నాకుపబే 

లింన నేతెంచితివా? యని కోపించితిని, ఆ వివేకముతొం గొంకకొ 

లము తర్క_వితర్మ_ ములను గావింపనెంచితిని. కాని, కోగిధాతికయం 

బున నేనేమియు: బలుక(జాల నైతిని, గోలుగోలున దోరవిల్లితిని. నా 

వృాదయ ముబ్వేగానుతాపంబుల నిండిపోయెను. పాపమావి వేకము 

వలనిదోవమెద్ది? ఎపుడుద్ధారణకేల కృంగముపయి నా యుచ్భ్భంఖల 
ప్ అడ గ ఎ లో క న వ మాట్ 

టో స స్వచ్చంద పూర్వక ంబుగ పువారింసనం చొడంగాొన 



క్ల అవంగ లత, 

దుము. నన్నీయధోపతనమునుండి యుద్ధరింపుము* నావదము లింతే 

దనుక సన్మార్షమందఃంగలవు, వానినిపుడు దుష్పధమును దొక్కన్య 

కము. అని నేను మొజలిడితిని. కాని, నావివేక మానమయంబున 

గాఢనిడ)తందు సొక్కియుంజెను. నిజముగ చేనపుడు పాపన్రణంబుల 

యంలిము పరిసీమయందుంటిని, నామానసమాతరుణంబున నన్న పాప 

మార్గమునకు నెట్టుచుండెను. అత్మతి నా వివేకమునకు జాగితగలిగ 

యుండిన నాకధేపతనమేల గలిగడిది? కొని యది గాఢసిదొనిమగ్న 

యయి నాసర్వనాశన మొగరించినది, నొవాస్తము రక్షృవర్శద్శవ 

వదా పరివూర్ల పాతను నాసెదన్రలకం 'జేర్చినది, ఇశనేమి కలదు? 

నాశధోపతనము ఫఘటిల్లినది. 

ఆజవప+0ఎకరణము, 

Ser: 

నాసిగపూవెననువాడ లేదు, 

చేనాగరళమును గాంలినమాతిముననే నొ సరిశుద్దాంతః 
కరణము టులినభూయిస్టంబగుట కొక నిమిమకొలమైనను బట్టలేదు. 
ఆమదిర 'సూష్టగతోంబయినంతనే దాని యుగ నాసనవలన నొశిరము 

చిటచిటలాడందొడంగెను, లికాతిశయంబున నాకంళముముండుచుంజెను. 
నేనబోయి యొకక ల్పనాభయంకర నరకకుండంబునబడితిని, కాని యా 

సీసాయందు నివసించు 'దేవిమవాశళ్ళ్యుం బపారమయినది, నేను నరక 

కుండంబునగహాూలి యొక ముహూర్త కాలను నను గడచియుండదు. 

అంత చేసీలోకమును వీడి స్వర్గలోకమునకుల జేరుకొంటిని, చేనాసమ 
లకుంబున ,మానవావస్థనుమటచీ నన్నొక సురాంగననుగం దలయ 

సాగితిని, నొకు మర్యలోకము వేటుగం దోపసాగెను. త త్కారణంబున్ల 



ఆఆవప%9కరణము, స్ట్సీ 

నాశీసంసార పిపంచము తుచ్భాతికుచ్భముగ గోచరింపందొడంగెనుం 

ఆ స్యర్గలోకమునం దధికానందముగలదు, అచట నేనొకప్పుకు నందన 

వనంబునన్కు మజియొుకపరి, యింద్భోనభ యందును విచరణ హెొునరింప 

సాగితిని, రంభోరఠ్యశీ మేనక మున్నగు నప్పరాంగనల నృత్యగీ తాఖి 

నయములనుగాంచి వేనధిక ప్నమోదభరితమానస నైతిని, నేను సునాసీ 
రుని యంతంపురంబున బివేశించి, యిందాఏణికిం జెలిమికప్తియ నై తిని, 

బ్ర తెజంగున నవురలోకమవముందు నా పృభుత్వసంస్థాపనము గావించు 

కొని, నన్ను నే మజచియుంటిని ఆ యానందసుఖము క్షణిక మైనది* 

అంతనొక దేవదూత యరుబెంచి నన్నాస్వర్లమునుండి కిందికిం హల 

దోంసెను, నేను మూర్చాగత నైతిని, తెలివినొందిసపిదప నేను నొ 

శయ్యుకిఏ9ద6 బడియుంట౬ జెలిసికొంటిని, నాకధి కాశ్చర్యము జనించి 

నది, నే నివ్విభధంబున యోజింపసాగీతిని;__ 

గత యాశ్చర్యము]! నేనీ బర్యంకముపయినగజా సయ 

నించితిని, నేను దీనికింద నేలపడి యుంటిని?” 

తత్కాలమే---అ తణముననే---నా వివేకమిటుల. బ్రిత్యు 

తృరంబిడెను, ఓ లవంగలతా మహాళశయీ! మిరు గతరాతి మదిరా 

పానమునరించి యుుటిరిక డా! ఇదియంతయు చానిమహాళ్ళ్యం బే. . *ి 

నావివేకముపయి నేనపిసన్న నైతిని, 

'నేను--పీ వివేకమా! నీవింతదనుక నెచటనుంటివి? ఇవుడు నాకపదే 

భీంవ నేతెంచితివా? యని కోపించితిని, ౪ వివేశముతోం౭ గొంతకా 

లము తర్కవితర్భ్మ ములను గావింపనెంచితిని. "కాని, కోొధాతిశయం 

బున నేనేమియు: బలుక(జాల నైతిని, గోలుగోలున దోరవిల్లితిని నా 

నృాదయ ముద్వేగానుతాపంబుల నిండిపోయెను, పాపమూవి వేకము 

వలనిదోవమెద్ది? ఎపుడుద్ధారణ్న శైల శృంగముపయి సొ యు చృృంఖల 

టునోన్సకి స్వచ్చంద పూర్వకంబుగ నిహరింపం చొడంగనో 



ప్రజ బూావంయంగఅశతే 

బ్ పుడు సా వీవేక మున క శ అద సస పశ్య త్ nu కరు ష్ లు an త్ర ren అక Ag '"ంటన 

ప BDRM నావంతు పులా. క మేమికలుగప? అట్టి సర్శ్భాళయందు సాసవెకము వరుథాసననుయంబున 
కీ 

శ k eng స్ట wees త జి / నన్నా సావధానపణచకుండిన: యందలిదొ సు నా ఏట యయ ఎను 

వ నా ay సాదా ఆలో ifn అమ 3 జీ - జివ భవేకమయున సెవ్రుశు బ్యా కాన గ శీ Mri శ్లో చ సాన 
శ SPW are) గ్ర ౩ 

రించిన "కార్యము న న్ ల సాకు దో క నాస్త్రవ 

మందు మదిరాపాన మొక చో రత్యవు య. అ? హా సంభాషణ సు 

గాదు===క పటయుక్తా వర్తనమునుగాదుు ోపూపాయ పరవీణన గమ్మాసు 

దృష్టియందు నే చేపాపాచరణమును జేయప్రండీనను, నొ బూనసం 

"బేలకో పరితపించెను. తప్పుళనే సద్దియో యొక ని నింద్య కొర నము: సు గావిం 

చికిననియే నాకం దో౭వెను. నాక ధికపశ్చాత్తానము. గలుగందొడ 

గను, నేను మిగుల వ్యాకుఐచి్కై నైతిని, అఫ్రనయి నే నెవరి యా 

ఫ్పయముకొ జకో "వెదక సాగితిని అంతల గనులాకికో ఏపని వునోవార 

స్వరూపము నాక న్రైదుట నిలిచినట్ట మ్య సు, అహా! అవ మూనవ 
తీ 

పొ్తివ hs నన “హే 

నిగ్ళోవాముగాదు, దైవపితివు! పిసన్నంబె తేజోనుయంబగు వాని 
* 

Cal 

ఇటీ mann 

Shana జ ల సడ లందు 

నోజన్నూూర్లంబుగను బీ కంస నీయముగన.ండెను. ఆ? దెదీష్యమా ానంబగు 

మూరి యదుట ముడి ౫లెపి సానకూర్చుండి, నాపి పాదమున కై మావు 

నాయనుచిత కృత్యముసక్తై క్షమాపణ వేడసాగితిని, నేనెపుడు విళు 

స్టాంతఃకరణంబుత్ చేకాక్నగచిత్తనె వాది చరణ యుగభంబు = 

నళ్ఫుథారలను బృవహింపః జసితినో వకుపును వొసిక్రి న్మాప్రైం గగుణ 

జనించెను. మటీయు వాని నోటనుండి యాకాక వాణివిధంబున జలదగం 

ఛీరధ్వని వెడలిన చ్చెను:..._ 

“జాత | పొపపథంబును సీచవాసనలను జబరిశ్గజింపుము Jo రు ఈ ఆ గ న ఏటి శ్ర ళ్లు 

శాని-దో, నీపతన మనివార్యము” 

ఆ దైవడాయకంబగు మంగళ నాక్టములు నాకర్లకుహరంబువ్ష 



చా 

గ ప 

ఆజవసపకరణము, 

బ్రొ్దిళంతనే నా వూదకుముకచం గొంత శొంతియు సంసతయు. ఏనంతనే నా వా స్ట 
చేకూూశను, కొని దకునలికాలం బు గో సే ప యంతేన్ధా 

నం బయ్యెనుం ల్రంతదనుక అ నేపళితినరా వసే హే. 

యయ్యది మాసామ-జిక్ష ఇవ్వ లేన యుః “నియుండరుక దాయని శం 

కేంచుచు, నౌ నేతి ముక లను చెయా గతిని అంత నొకపాపమూర్తి 

నాసమ్ముఖమున ఫ్ నవుంయుంటః బగికించితిని, ఆ పొపమూర్తి 

శారణంబున నే యి పవికషిమూక్త యం "రానం ces 

చేనతలంచితీని, అగ ంతు మూరి ప Wy శాహ్మ్య గయ ము ను 'దు నిస్పినుఫ్ఫు 

ణతగముడ యించి ఆమంకినకు నేము తెచి నిలిద్కి * దత సేయుండుః 

రమేశ జాబూ! ఇణాటకాొంమున నః బివప మా దర్శశలాభ మొవ వె”నని 

పలికితిని, 

రమేశే నొబొళ ౪ ర్స్ గేం దన యసికౌొరమయుపు బొంసుపజచి, 

“మిగ హమున గరు చెంచుట నాకభీనము గాకుండినను గొండొత 
Ff 
(4 

ప 
యావశ్యకంబగు "కార్య ఇవశేంబున మోూ ండో గా ౩ నబ * సుభాషపింప నతు 

భే 

చితిని, నాగు గ ర ంతరయున ఐడి ము: ఉడివ చ్చి గ్రా? దని నన్ను 

jf 

os 

చేను ఫి దము. నేతి జూబుులన  ఎాడింకకు నాలు ౫ సదినములకుం 
టసీలాలలో 

పవివపంగాని జఆాజాబర ని తో చతూుడునా ది 2 

రమేశః=భపచో నా భాక స్యర్థమే ౨ ను య్యొము, పోనిమ్ము] క్స్ కా 

నొంయ సొ కొంసంగయుండినది oe సశ్సితాభిపా ఏయి మేగడా? 

ర మేశ జాబు ప ప్రశ్నా ల కంచము సర్భంధ మును సూచించా 

యుండెను, నాతండి,గారింట లేకండుట చెతీంగిమే మయూతండిచటి కరు 

'జఅవెను. మజీయు వచ్చినతోడనే ఎముట్టివిధంబునల బిశ్నించుచుండె 

నని నేను తలంచితిని.  వవిఫముచే” నె న గోపాలుని మేముండిన గది 
న. 

లోనికి. బిలాన నిశ్చయించుకొని, నేను వానితో  “రమేశ బా బూ 
ఇ లాల లా లి 



56 అవంగ లతే, 

కళార్పుండియుండుండు. చేను గో పాలునితోం జేనీరు గానిరమ్ముని చెప్పీ 

వచ్చెదను, పిదప మనము పిసంగింపనగుో నని పలికి వెడలుటకు సం 

సిధ్ధనెతిని, అంత నతడు కుర్చీనుండి లేచి నాకరములను బట్టుకొని 

“వలదు! వలదు!! శే(నీటిని రప్పింపవలదు, సీ ఏీకుర్చీలో. గూూర్చుండు 

ము న పిశ్నను జాగ మోజించుకొొని యంతిను య 

గస వ సెను, 

తర మేశ చందు))ని యా 'జాష్ట్యమును--- స్వార్థపరత్వమును గాంచి 

నాహృవయము కంపించెను, చేవామంచెల్ణెడల కోమాంకరములు 

జనించను. శేకలిడి సపాయము ర్ధించుట శుయముగ దలంచితిని. 

లే రువొసం 

కాని దానివలన నౌ కాతరతయు నిర్నలతయు వెల్లడికాణగలదని 

మరల చే నూహించితిని, ఉద్గారణపియయగు నొకయువలి యొకొ 

నొక సభ్యుపురుమనికి శ్రుల్లకకొరణంబున ఖీతిల్టుట సహాజముకాదని 

ప్రజలు నన్న బరిహాసింతురని యోజించుకొొని నా వాబయోద్యేగ 

మును నడచిపట్టి _గ్రైర్భమునుబూని నేనొక కుర్చీలో. గహార్పుంటిని. 

పిదప నేనధిక గంభీరస్వరంబున వానితో,--ాఠ మేశ బాబూ! మోరీసమ 

యంబున వైవాహికచర్చ చెడలింపకండుటయే శేేయోదాయకము, 
కారణం'బేమను నేనా విషయమున నింతదనుక నిదమిద్ధమని 'యోజిం 

చుకొొని యుండ లేదు, పికృతమందు నా శ్యానమంత యు విద్యార్దన 

మునందు దవిలియున్నది. ఎల్, ఎమ్, అండు ఎన్. పరీమ్ల్షోతీర్ణ నయిన 

విదపగాని నేనా విషయమును యోజింపో నంటిని, 

చేను. కుర్చీలో. గూర్చుండుటనుగన్సి రమేశబాబు నాకర 

ములను వడలివై చెను. మజీయు నాకు మిక్కిలి చా థ్రునకుం దనకుర్చీ 

సీడ్సి, “సీను నిజమును వచియించుచుంటివికచా? సీను తలంచునటుల 

నేను మూష్టడనుగాను, నీయభిలాష జేరొండు స్థానమునగలదు. 

త త్కారణంబున బరీశ్తయను నిస్సారకారణంబును జూపి నొ ey 
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ఖ్ al ten న ణి వై న ను... గై లయంసు ధూళిజిఎక సవకుముంటిల. ని వటులొనరింపకు ము, 
షు మ ల న ' దయాంతరంగచై నసహ్న సీ జాసుసిన సంకరింవ్రు ౨ చేత సీయందు 

నే త a Fe భో ge తు తతో బిదంకన వ వ్ అభ కూ షు క. భు నం న bis వ జర ంతెర హు ౧ జు ము రార ఇ మెం కంస నుం మవ PL) 

త్ 

జ : ew em సితిసంపకత్యుల సంగతియు వివ్వా పారీణ ౫. నీచెంబుం, గవివి కొవు, నేనా Ws 
శ్రే hf gens nw శాం జలం దూడల ఉల wr మొ వీవయంబులంి బబుఘాజుం వదియిపగోకను, మతి ము నేయు పివలన 

లలో వాహాభివచనమును పడయకయే యిచట సంక వెడలు నాండనుగాను, 

స్ నాక న శంనీకరించి + న్ను ఎప్పు తొ పవననొనరింప్రు కమి, 

ఇన్విధంబున బలికి రమేశ బాబు నాజైప్తుశకు. సతృవ్షలోచనం 
బులి జూడందొడంగెకు, వాని నె స్ట చూంజుగ నినా నా శాచిక్తునిగ నొన 
రించుటకంె“టు యుక్తి" “డంబుల నెసధంబుననేసయు నానికిం బిబో 
థించు నభిప్యోయంబు శో, రగమేశబాొబూ! మోారింక వేషిరింపనేల? 

మిమ్ము వివాహమాడిషపివప నా కనపితంబగుననుట యసంభవము, 

స నెక్కాారణంబుస వావాపవచన మొసం 7.జూ అతంటినో యాలిం / 
వుడు, నేనీ సిషయ-న సింపదముకళ నెద్దియు యోజించి నిశ్చయించు 
కొని యుండలేదు, త త్కారణంబున “జొలస- కొదని” పలుకటకు నే 
నసమర్థురాలను. య్ రేరా్ంబును నాంహుప్క్కూలమంకయు నొం 
se పళ ఏన న న్యతీళము గానజసియుంజెనో య ప్ _వెవాహాక 

సమస్యకయి యిప్రైజంగసన వేగిరిం మట యు పెతముగాయాలోదని నేను 

లికితిని, 

రమేశ బాబు పొంత సేపటివజ ప సిస్తబ్లు..శయి కూూర్పుండియుం 

BN 

డను వీదస నా ా బ్ వా స్తంబులతో “బట్టుకొని క్షరుగకా 

పూరితిస్యరంబు తొ. “వంగ! చే నెయ్యుడి కించ వన సీవ్రు నౌ 

యెడల బ్రసన్నచిత్త వయ్యెదవో దయూాంతరంగ వె వచియింపుము, నే 

నొ ఖ్ లీ దరు నడ్లానిని గావించి కృ తార్జుండ నయ య్యుద నసెముం 

నేను నొకరముజను వదలించుకొని..--మోారిటు నేల నున్గ్గ త్స 
ష్ జ 
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Kd 

శుష్టలను గాపిం వాయుంటి రి? రమే మేళ బాబూ! బొగపనగ హూాజం దముకొనక 

రే మోకా ప్యొర్ధససు సిక రింపణజాలన్కు మోారిటులచే దురాగాపా 

మునరిందడూచండిన -నిర్భంధించిన నే పసు సిరుపాయ నై మిమ్ము వివాహా 

మూడనన ఏస్పష్న నళ జెప్పవలసియుండు” నని పలికితిని, 

హా వహవంజబుల సనొలిం వఎినంతనవే ర మేశ చంసన కుం జ సుజా 

రవుయిన మున వెపు. అతంకు నాటకరంగమిందలి విరహతప్తనా 
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తం్రీగారి జూబును బడసి యిట చే తెంచితినిో 

ఇవిధంబున: బలుకచుం గమలాకికోకుండు తేచి నిలిచి రూం 

ర్త గగ ede యం గ మతెొనునారము నౌ కరసంచలన మొనరించి చెపలీవో మెము 
ag 

ఏడవపశకర ణము, 

SRE. బులు 

తరి మరణము. 

చేను కమలాకికోరుని పసాలనంవుటకు దా్యారముశ అకు పాని మేట 

నేగితిని, ద్యారమునోద్దశే వానివీట౯ (గుజ్జుపుబండి నిలచియుంజెను, 
ఆతండు దానిపయినెక్కి వెడలిపోయెను, వానిబండి నొదృష్టి పథము 
నండి  వుజులపపడునంతదనుక చే ననిమిోలితదృళ్సి నాావెప్టునకుం 

జూడం దొడంగితిని పిదప నాగదిలోనికి మగుడిపోతిని, సవిత్చభగ 
వానుండు తగ్గిరికే౫తి నస్తాచలము కౌపునకుం బకుగిడుచుండెను. క్రమ 
కీమము౫ నలు దెసల నంధకారము వ్యాపింప దొడంగాను. అయ్యంధ 
కారమును దొ లంగించు యుష్రైశ్యమతోం బెక్కువిధంబులగు మాన 
వీయవ్ర్రుద౦ిపియత్న ము కల్లెడల జరుగ నారంభాచాయెను, ష్రీపసం 
దర్శన మాతిముననే నా పాదతిలమునుండి భూతలము. వొలలివోయి 
నట్టయ్యెను. నా హృదయము స్రకంపించెము,. నేయు సాయంకాలము 
గాకమున్న సీ సురాపానచారిత్య్యిము నాగపురపట్రణమంతయు వ్యా 
పింపంగలదను ర మేళుని వాక్యము నా వనులయందు: బితిధ్యనింస 
దొడంగాను. నాకు మర్మాంతకవేదన జనించెను, కాని, వాస్త్రవమంను 
నొ భయవమంతయు నిరర్ధక ము, నేను మదిరాపాన మునించుట 
రమేశుడు చూచియుండలేదు, ఇంక నెన్షట్టిషావునందు 'చాందిక రియ _ మును జేయుచుండం జూచిన విషమయముమాతోము గలదు. అంతమా+ 
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తే కిమున నూ దోవ, మెద్దియు స్థిరవడం జూబజదు సారాయి చకుంగడిముం 

డుం గూర్పుండి రముందడుటవలన రమేళుంచే తద కద్యప్టస నా వనుండగుట ధు్ర)వ 

ము గాంనలదుం గోపాలుని నెన్లలి పూపుళందుణాంచి యదలింపు పలికు 
~~ 
iy 

£ 

లే నషులేనియు నావలన వివాహప్రున పచవముకుబడ యుట కది 

యొక నసాధనముగ నాతడూహింజెను. అతయా సవయంబుననే నొ 

సమిిపమునకుం బరుగీడివ ఇ చ్చాను, సాను నసుజేధంబులను బ గయోగించి తన్ను 

వివాహ మాడ నన్ను నిర్భంధింపపా ను. వాని తర్జన భర్హనంబులకు 

నేను భీతిల్లీతిని  కూశ్యాండ స్తేయ న్యాయము నావలన గొంచెము 

గొప్పప మాదన దొడరి యుండుట చే సంభ్రమాయక్త్య చిక్ననై తిని, 

వాని పలుకులకు మా ఉెద్ది యు బలుక (జాల నె తిఏ, అట్టితరుణంబుననే 

కమలాకికోరుడు మూ సమోపమునకువచ్చి చేరను, నౌ సిగపూ వైనను 

వాడలేదు, రమేళుని యుంక్సియంతయు విఫలంబ య్యును, _ యవ 

నున గమలాకిళోరుం డరు బేరకండిన నా కెట్టిస్థికి యొక యుం డెడిదో 

యయ్మ్యది దురూహా రమ ఆ భయగంసకన న్ pee గలిగిన 

మాతిముసన నే Men గగుర్పాటు. జనించును,.. నిజమును 

"యోజింప వది యెట్ల భయంకరసమయమును గాను. మానవృండొకా 

నొక సమయంబు క స్వల్ప హెతువు పోతన కింక ర్హవ్భఏమూఢుడయి 

విహ్వలచిత్తుండగుచుండును, నేనా సమయంబున భ యాతి రేకంబుచే 

శేకలిడి యురులసాహాయ్య మర్భింపం దలంచితిని. కాని, నాభాగ్యవి శే 

వంబున నాసమయంబుననే , క పులా కికోరుండ చటికివచ్చి వరయ. చే 

ననవాయాసముగ నాయాపదనుండి విము క్షిలాభమును బడసితిని, అసమ 

యఆబున గమలాకికోరుని యుపకృతి నెంతిగం దలంచితినో యయ్యది 

నాకేతెలియును. అతడు సామోెత్సర మేళ్య్వర స స్వరూపవుఃజే యని నేను 

తలంచితిని. వాని సందర్శనమాతి%మున నే సా భయమంతయుందొలలి 

పోయెను, నేనధికః విసన్న చిత్తృనెతిని, తదితరదినములకంకు నాకా 
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నే జు వీంగ్న Cu Se ఉన a హరమ్ ముక జా? af Btn a a | స్టా షల BD ఉత క్ ఆశిర్షి క fad Cran en నాథ ౦ధించీన నతో 

(11 క్ర గ్రహ! ప 
త్స డచే “క, క. తిపాకోియసు నానోము మొదటితర: రతిలిష్టున సందు నొకుం 

లాం. కై రూం రదర కం నిం క శ జూప్మక్తుస్తుః PSE బోలి అతొాడంద జా నలిగినది, కన గ క తేక డను 

al న్ జీ ! కక ఇ గా నామముగల యసనష్షప్పును షుండెన్వ ర! యు సుండరుక డాయని తత్మా_ 

సగ 

లమే నాకుశంకజసించినదె, ఆలిస్టునంతయు జదివినమ్యాఃడట నాథంక 
% 
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నివొరణంబయ్యెను. నేను మిగుల: బ్రోసన్న చిత్తనై తిని, 

కమలాకిశోరుని గాంచినపుడెల్ల నాహృదయ మొకనిధంబగు 

వీకొరమునకు లోనగపచుండెడిదని, నేను నిర్ణలమాసపంబున నొప్పుకొ 

సకందీరదు, మజియు నయ్యది స్వాభౌవికము, కొరణంబేవిన, నతండు 

"కేవలము సౌందర్యవంతుంజేశాండు,.. వాని ముఖకమలంబున నిరంతర 

హాస మోవా కేజంబులు ప్రకాశ్ ౦చుచుండెను, పురుషులయందలి ముఖ్య 

గుణము పొరువము, అయ్యిది వానియందు. బూక్షరూపంబున విరాజ 

మానంబయి యుండెను, అతండెటుల వినయక్టీలు:డో యటులనే తేజ 

స్వియు, వానిమాటలు మధురంపుంజేటలు, వేయేం? అకంజెద్దియో 

యొక దైవీగుణముచే నవశ్య మలంకృతు(డు, అట్టివానినిగాంచి, నౌ 

మానసము ' వఏికారవళీభాూతమయిన, నయ్యది సవాజిపణమే కాని, 

యందాశ్చర్య హేమికలదు? ఆ వికారము సాత్తి్వికస్యరూపము, ఆతడు 

నాగవ్రురమున కెపుడరుదెందు, నెక్టకు నానునోర థము వానిసనుశ్ష 

మున ెల్లడింతునని, నేననుడినము గోరుచుండెడిదానను. కాని యత 

డరుచెంచినపిదన నావాదయమం దనేక తర్క_వి తర్కము లుద్భ వింప 

సాగాను, ఒకప్పుడు వానిని సందర్శించి నా మునోభీష్టమును వ్యక్షేకరిం 
చుటజుం గోరుదును. ఒకపరి తొలుతం బిణయపత్త్రమునా బనుచు 

టకు దలంతును. నుజియొకతజి వానితో. గొంతపరిచయమును సంపొ 

జించుకొనక యే పణయపత్త గొపేషణ నునుచితమని తలంతును, తుదకు 

వానిని బృోత్యశ్షమున సందర్శించుట యే యుచితంబన్మి” నిశ్చయించు 

కొంటిని, 

నేను మజుసటిదినము సాయంకాల మైదుగంటలకు నా గొజ్ఞపు 

బండివయినెక్కి. వాని బంగాళోశేగితిని, పకీమ్లోత్తీర్డుడయగు శుభమును 

(Congratalation) గెనియాడుట నా బాహ్యా గేశమయి యుం 

డీనను వానిగనృహనుందు! బి వేశించు సమయంబున నాపొవదుఃలకి 
3 | tg 



ట్ర్ అవ౦గలతీ, 

కంపీంపదొడంగను. నేను వరలిపోవుటక: దలంచితిని, "కొ 

వసము భావిసుఖమనోవార చితిపటమును నా tga జరం 

చి జేనటు లొనరించుటరకుందు నిస్పహాయనుగం శేసివై చెను, భీతిల్లు 

చు నే నెవ్విధంబుననో ద్యారముకడకంజని నిలచితీని, అచట నొక 
జ్య్వూర పాలకుడు కూర్చుండి యూాలిపలాడుయు నుచ్చెస్వనంబుతో 

దులసీ రామాయణమును జదువుచుం జెముః వానివయస్సు దాడాప్పు 

నలు బది యేండ్లుండెను, అతడా రామాయణ పొరాయణమందు లీను। 

డయి యుండుటచే నేను వానికి మిక్కిలి సమీపమున శేగుదనుక నా 
యాగమన ననమూాఇారమే యాతంజెజుంగండుం విదప నన్న తడు 

గాంచితొను జవువు చుండీన గ్రంథ మును వరాని నాకు సాదరాభివం 

దన మొనరించెను. మజియు నాయాగమున సమాఇారమును సూచిం 
చుటకు' మందిరములోని కేగెను, 

వెంటనే యపూర్వలావణ్యశాలినియగ నొక సుందరీనుణ్రి ' 
యరుబెంచి నావ స్వాగత మొసంగెను, మున్ను నేను గాంచియుండిన 
కోంతొలలామయేి నేయను నాకు స్వాగత మొసంగ నే తెంచునని తలం 
చియుంటిని, కాని యాయపితిమానసౌందర్యసంపన్న నుగాంచి నీను' 
మిగల విస్మితనై తెసి ఆమెవయస్సు దాదా వరువది యేండ్లుండును, 

ఆమె యంగపిత్యంగములు యధోచితరీతి సుపుష్టములు, ఆమె వినీల 

కంతలములు._యుజ గలలలాటముాాసుందర భభూయుగ్గము Pn 

లనేతొములుపిస్ఫుట నాసిక్షస హోస్యముఖమండ లము-ాఅన్ని యా 
నిరువమానములు, ఆమె దుకూలమును ధరించియండెను. “కెంత 
వాడు ముఖ్య స్యర్జాలం కాశములు మాతిమా వెం "చేహామందం 
గలవు. నేను పాశ్చాత్య దేశ పచలిళంజులగు దుస్తుతను ధరించి 
యుండుటనుగాంచి; యామె తొలుత విస్తితయ య్యెను, కాన్ని వెంటనే ' 
యా భావమును గక్బియుంచి మందస్మితవదన మై, “దయ సేయుండు, 
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మాయందధిక కృవనుజూవి మాగ్భహమును బుసీతే మునరింఛితిరి, సను 

నాగవురమున కరుబెంచుటు కియ్యదియె సాపిథమము, తత్కారణం 

బున నిచట చెవరితోడను నాకం బరిచయము గలుగదయ్యును. మి 

నామము సులోచనగదా?” యని నన్నామె ప్రశ్నించెను, 

ఆమె వీణావినిందిత సుస్యరంబును నమితాపియుక్తవచనం 

లను నాలించి నొకద్ధిక సంతసము జెవించేను, కాని, నా నామము 

నులోచన గాకుండుటచే నాసంతోవము క్షణకాొలమయినను స్థిరపడీ 
యాండ లేదు. ఆయువతిని గాంచినంతనే నావ నిశాశజనించిను. .ఆ'జేని 

నా యాశొంపరమును ళుష్కింపం జేయునదికాని, పసరింపంజేయునడి 

శాదని నాకం దోచినది, ఆ సంక్రయము నన్నుబ ట్టి వేధింపసాగెనుం 

ఆమె పిన్న కేమి యుత్తరువొసంగుదునాయని యోజంవసాగితిని, నా 

యుదాసీనతను=== ఖున్న తను==నిరౌశక ను బలా త్మా_కముగ నొక 

వెవునవ నెట్టివైచి, సహాస్యవదన్నై యామెతో, “కాదు, నా నాను 
ము సులోచనగాదు, సులోచనయెవోరని నేనామెను బిశ్నించితిని, 

సులోచన యెవరయిననేమి? నాకు దానితో నేమి పీసీ 
గలదు? మనోచాంచల్యమున నేదియో వ చియించితిని, నా పిశ్నము 
నాలించి యామ్ *బొంబాయినగరమున నాశక పరిచితుతాలు 

కలదు, సులోచన యామెకుమారె. ఇచట మహేశ్వరవర పిసాదను 

నొక వకీలున కొమె వివావామొనరింపయిజెను, నేనీమధ్యనే బొంకఘో 

యినగరమునుండి వచ్చితిని, నేనిచటికరుదెంచు సమాచారము నెజీంగి 

యా పరిచితురాలు నన్న గలసికొనుబపల దనకుమూాన్రైపేర నొక 

యుత్తరము వోసియున్నది. అందువలన మీరే సులోచనమై యాం 

దురని యూహించితిని, మంచిది. నన్ను శ్షమింవుడు. మో నామె 

య్యుది? యని నన్నామె మరల బిన్నించెను, 

నన్ను లవంగలతయని పీలుతురు. కమలాకిశోరుమహాశయుని 
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సందర్శి ౦వ జేతెంచితిని, వారు గృహమందు. అరా? యనివ్రశ్నీంచితినిం 

ఆయువతి సశంక దృష్టి నావెఫునకు జరికించుచు, “వారు జేజే 

జబల్నూరున'కేగియుండీరి, రెండునరాండుదినములలో మగడి రాంగలో 

రసనెనుం 

ఆమెపలుకులనాలించీ నేను మిగులనుద్విగ్న చిత్త నె తిన, నౌ వీణా 

కథకి సన్నగిల్లెను. నేను మా జెద్దయు. బలుకంజూల నె తిని, ఆమెవలన 

ఏీడుకోలును బడసి నా గృహమునకు మగుడిపోయితిని, నావర్తనము 

నభ్యతజను, శిస్టాదారమునకును, విరుద్ధ మైయుండినప్ప టికి నేనా విన 

ఆకుమున నెట్టిచితయు (బొందలేదు, నేనాయువతితోం గమలాకికోరు 

నకును నామెకకనుగల సంబంధ బాంధ వ్యంబులను విచారింవనెతినిగదా 

యన్వి మార్లమధ్యంబునః జింతింపసాగితిని. కమలాకిశోరుని సందర్శనము 
అభింపమి నాకధిక భేదము జనించినది, కాని, నే నొక్క_మాటుగ నిరా 

శాచిత్తనుగాలేదు. నలయన, రెండు మూూఃడుదినములలో నతండు మగు 

డిర్నానె యుండెంగ చా? 

గృవామునకరుదెంచి ద్యారములోపల( చాదమిడినంతనే మేఘ 

గంభీర సదృశంబగు నాతండి)గారి కేకలు నొకు వినిపించెను. వారు కపి 

తులయియుంట నెణీంగి నాేవొవల్లి కంపింపందొడంగిను, ఎత్యుది 

యో యొక నూతనవిపత్తు నాశిరమువము6 బడనుండెనని నే నెటీంగి 

తిని, లేండిగాకింటిక రుచెంచి యెంత సేవయినదనియు, వారివెంట నను 

'లెవ్వలేనియు వచ్చియుండిరాయనియు. ద్యారపాలకుని పిశ్నించితినిం 

మో తండిఎ)గారొక గంటకాలమునకుః బూర్యము గృవామున 

కళుచెంచిరనియు వారివెంట ర మేశ చందు? డరుచెంచి యంతకుంబూ 

రమే వెడలియుంగెననియు, నాతనివలనం చెలిసికొంటిని, 

నేనధిక వ్యగిచిత్తనై తిని, భీతిల్టుచు నా గదిశేగితిని, మజియు 
_నచటినుండి నా తండిగారికేకలను విమచుంటిని, తండిగారు తమగ్గది 
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గరార్పుండి యత్యంఠతకోపపూరితస్వరంబుతో, కపి వాక కణ 

శాలనుఆనను మాయింట నుండరొదు, వేగమే  పెడలిపోి మని 

గ పాలుసిపయి నాగ్ళహించుచుండిరి, 

గోపాలుడు నట్టి స్యరంబుతోడ నే, “మోాయిప్ప్లము, నన్ను వికా 

యింట నుఠిపవలదు, నానాకరీకి కజవ్రురాలేదు. నా కేచటనేనియు 

లభింపలలదు. కాని, మోరు బాగుగ జ జ్జ వియందిడుకొనుండుం విశారు 

నొ నిరర్ణక ముగ నపరాధ్రమును పంక అమ్మాయిగారు 

ను హర నిరపరాధిని, రమేశ శూ బే జ్యేవళార జంబుననో వ్యర్థము 

గ మో చిత్తమం దొక య వ్యాజకారణంబును జేర్చియున్నాంయ. మం 

చిది* నేనేమి సేయగలను? నావ రావలసిన వేతనము నిచ్చి వేయు.డు. 

నేనివుడే వెడలిపోవుచున్నాోన నెవు, 

తళ్భ ఇమే నాతండిగారు పదిరూపాములనోటు నొకడానిని వాని 

దెవునకు విసర్శివెచ్చి “పొమ్ము. సీక రావలసినదానికంకు నధికముగ 

శ ముట్టియున్నది, నీ పాడుమొగమును నురల నావం జూపకుము, 

పామ్ముోఅ నెను, 

ల జనిలిటే వెడలుచుంటిినది పలికి పాపమా గోపాలుడు దన 

సామానులన్నింటిని దీసికొని వెడలిపోయెను. తండి గారికిని గోషాలున 

కును మధ్య జరుగుచుండిన వాగ్వివాదము నాలించి గోపాలుని కట్టి 

స్ధితి సంభవించటకం గారణము ఒరు సహజముగం ఉలిసికొనలోలిగి 

తిని, గోపాలుని తరువాత నావంతువచ్చునని ఇననీకిల్లి లితిని,.కానిి నొతో 

వారేవియు6 బలుక ఎనెరి, ఇంకే మాతిమున నా సాతండి గారికి నాపయి 

నాగ ౧వాములేదసి తలంపరాదు, సంతాపాతెేక కొరణంబున నాతో 

నంభాషించుట వారికి దుస్తరమయ్యెను. అనాండటులనే కడచెను, 

మజుసటిదినమున గూడ నాతండిగారు మౌోనమునువహించి యుండిరి, 

తండి)గారి శే*థభావముకంకు మొనవృత్సి నా కసహ్యాశర మయ్యెను, 



అవంనగ లత, 

వారిక మును బరిమా రనమొనరించు త లంపుతో, నేమియు సెజుంగని 

జానివోతె కచ్చేరీచావడియందొళ కుర్చీలో € గూర్చుుండి యొక ఖు స్త 

మును జదువుచుంటిని, నిత్యనియ మాను సారము నాతండి)గా రాఫీసు 

ండి మగుడివచ్చి కచ్చేరిచావడిలోనిక రుజెంచిరి, వారిని గాంచినతో 

డనే నేను లేచినిలచితిని, కాని వారు నాతో నేమియు. బలుకకుండు 

టచ్వే వారింకను నాతో మాట్లాడుట కిచ్చగించుటలేదని నే నూ 
చితిని, నాతండిిగారు బట్టలను మార్పుకొనుసమయంబున చేను వారి 

తో శోనాయనగారు! పాపమాగోపాలునేల వెడలగాట్టతోరని పరిశ్నిం 
చితిని, 

తేండిగిగారు కొంచెము కోవపూరితస్యరంబుతో, “వాడు 
శేసంయుటవలన సీ కార్య ములయందుః గొన్ని యిబ్బందులు గలి 

యుండ వయ ననెను 

తండిక్సిగారి యభిపా9యము లా అమే నాకు గావ్యామ 
య్యెను, “నాకేమియు చాధకలుగజు. కాని, గృవాకృత్య ములయందు" 
నొన్నిశకప్రములు క లుగవచ్చును, రమేళుని మాటలపయి విశ్యాసమిడి 
వానిని వ్యర్థముగ 'వెడలదోలితోరని నేను బదులు పలికితిని, 

తండి) గా కేమియు మాటు పలుకక నొక కుర్చీలో గహార్చుండి 
వార్తాపతికను జదువ నారంఖించిరి. ఈతగవింకను దీరకుండుట నెటీంగి 
మరల వారితో *“నాంకునగారు! విరారు తలంచునటుల రమేకుడంత.. 
య్ గ్య ండుగాండుం వానియందు. 'బెక్కుదోవములునుయ వగుణములు 
సిమిడియున్నవి. నాలుగుదినములకుం బూర్యము మిరింట లేకంటనత + 
జెజింగి వచ్చి నాతో నత్యంతానుచితవర్తనమును గావించియుండో 
ననీ పలికితిని. 

తండిఎగారు తాము జదున్రుచుండిన వార్తాపతొశనుండి దృష్టిని 
నుశల్సి, “తదర్థమయి నిన్నటిదినమున నన్నాతండు శమాపణను 

త్ో 
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వేడుకొనియుండెను, కొని, సీవు గో పాలు నెన్లల్లీ పూపున కేల ససిచితివి? 

అని విశ్నించెను, 

జే నుక్తేజితనయి ో“జొను అందు నాదోషమేమికలదు? పుస్తకా 

కారములం జూపట్టు డబ్బాలను వైద్యగొంథములుగ భావించి వానిని 
నాగదిలోనికిం గొనిపోయి చదువు తలంవుతో మూ వుస్తశకాలయము. 

లోనిశేగితిని. ఆడ బ్బా లక స్మాత్తుగా నాచేతులనుండి జి క్రింద 

బడుటచే వానిలోని శెండుసీపాలు పగిలినవి ఆ వృత్తాంతము 
మికుం దెలియపండుటక్తై ఫోగత్ససీసాలను గొనితెచ్చుటవ గో పాలు ' 

నెన్షల్టీ పావునకుం బుత్తెంచితోనని పలికితిని, 

తండిొగారిముఖ ము గళావిహినమయ్యెనుః, వెంటనే వారు 

కుర్చీనుంజిలేచి బీకవా సమీపమున శేగిరి, వారాడబ్బాలను గాంచి 
పశ్చాత్తాప చిత్తులగుచు “అయ్యూ! గోపాలుని వ్యర్థము న వెడల 

దోలితిని! సీవు నిర్రోషిణివి! నేను నీయెడలం బిసన్న చిత్తుండనయితినిలో 

ఇవ్విధంబున బలుకుచుందండిగారు కుర్చీలో గార్పుండి మఠల 

వార్తాపత్సికను జదువనారంభించిరి. సాహృదయాందోళన ముపశ 

మించెను. నేను కొంతసేవటివజకు నూజకండి పిదప వారితో, 

“ఇఆిన్నటిదినమునం గమలాకిశోరు త్రోపాఠీ మిమ్ము సందర్శింప నేతెంచి | 
యుండెను, మూరు చాని నెందులకుః బిలుదనంపిలి”రని పశ్నించితిని. 

“వాని మతమెద్దియో నే చెబుంగవలసియున్నది. అతండు 

“బివ్భా వాదిని”ియను నాంగ్ల మాసపత్రికయందు “వ్యంగో పాసన” 
మను శీర్షికతో నొక దీర్ధవ్యాసమును వొయుచున్నాందు. దాని 

వలన మన జివ్మాధర్మ నవమాజనుందుం గాప్పయాంటోళన ముడయిం 

చియున్నదిలోయని నాతండోగారు బదులుపలికిరి, 

చేను కౌతుకవూర్యకంబుగ్కా “అగుచో, మన సామాజికులు 

నానిన్వాన ముం ఖండింపనై తిరి?” యని నేను ప్పిశ్నించితిని. 
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“జు వమావినయమున విశ గనియత్న ములను జేయ స్థ 
శ్రీఘ్మిశాలములో నే జే బొంబాయినగరమునుండీ “బి న్మాధ ర్మాను రాగిని" 

యను మూసవ పతిగోకను బి చురింపనుం టివిం: దాని సంపొదనమున క్రై 

రమేశ బాబు బొలబౌయినగరమున నివసించియుండును” అని నాతండి) 

వారం నుడ్పితి, 

శ మేశబాబు సంపాదకండను విషయము నాలించి నాకధికాొ 

శ్చరసము జసించినటి, చేను వంజ్ల పూరక ంబుగ, పం రనాలో 

చితముగ వానిని సంపాదకునిగ నెన్ను కొసిోరని పలికితిని, 

తండి)గారు నాపలుకులయందలి భావమును గృహింపంగలిగిరి, 
కొంత గాంభీర్ణమును బదర్శించుచు, కాసు, రమేశునందు లేఖన 
శక్ల్యాభావ మవశ్యముగలదు. ఆన్యులసహాయమువలన లేఖలను సంగ) 
హీంచుట జానికభ్యాసము, ఏ రవీవారముందైన నుపాసనా సంపాదన 
మొనరించు యవసరము వానికి గలిగినచో  నతయ దన యుపొసనా 

విషయముల నెవరిచేతనై న వాయించుకోెని తన్ఫ్మూలంబున దనశొా 

గస్భమాను నిర్భహాంచుకొనుచుందును, బ్రంకియకొదు. సంపొదకుండను 

నామముతో హిందీ ప్రపంచమందు' బృఖ్యాతిబడ య వానిక ధికాన 
కియుం గలదు, అని పలికిరి, 

నేనట రమేళునితో నా విపొవాయుం గావిం చుట కేల. నోరు 
చుంటిరని ప ప్రొళ్నింపం దలంచితిని, కాని, తద్వ్యిమయమును వెడలిం దూట 

వలన పహోనియే కాక లాభమావంతయు లేవంట చెణటింగి మిన్న కంటిని, 
కొంకచీవయినపిదప నేను మరల వారితో నాయనగారు! కొలేశీ 

కొలందిడినములలో. దెజవయబకును, నేను బొంబౌయినగరమున నివ 
సించుటవం దగుయేర్సాటులను గావించుచుంటిరా? యని పిల్నించితిని, 
తండి%్తిగారు; హాశేనీవివమయయున నా పొాణమితు)నికొక నికి జాబు 

వాిసితి తిని, నారియింట న నధ్గిక స్వా 
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తంత పూర్యకంబుగ నుండజాలుదువుో అనెను, 

బ్ర త్రెజంగున దండ్రిగారిని జ నన్న చిత్తు అనుగ నొనరించి నాగది. 

కోనికి వెడలివోఎింతిని, అచట నేనొకకుర్చీలోం గూర్చుండి ధ్యాన 

వూర్యకంబుగ నొక వుస్తకమును జదువనారంభించికిని ఆ పుస్త క్త 

మండ ఆఅండుమనూండు పుటలనుమూాత్రను జదివితిసి అంత దానినుండి 

ముద్దులుమూటలట్టు కవదొశటి జారి కి క్రంందంబడెన, నేనద్దానిని దీసి 

కాంచునంత్క చాన్నిపైెని సౌనామ మూాంగ్లభావయందు లిఖంసంబడీ 

యుండెను, దాని కొకకోొనః య. “యథామధులిటపువ్నో మనియు 

లిఖంపంబడియుండెను. నేననుదినము సీపుస్తకమును నియమ పూత్వకంబు 

గం జదువుచుంటినిగ దా? శక మెచటినుంఢడివచ్చెనని యోజింప 

సాగీతిని, 

తుదకు నేనేమియు నిశ్చయింప(జాల్ననెతినిం త్యరితముగ నొకవ 

రునుజించి జూబువెడలించి చమువనారంభించితిని, దెండుననూయ పం 

కులు చడివినంతనే నా కో ధాన్ని పిజ్వలితంబ య్యును. నేను తిర 

స్కా-రపూర్వకంబుగ నాయుత్తళమును జించి శ తాధికఖండములను 

గావించి గాలియందుం జిమ్మివెచితిని. ఆ యుత్తేర మువలన నామనస్సు 

నంబెట్టి యుజ్యేగము జనించెనో యయ్య్యది తిరిగి యుపశమింప లేదు. 

ఏ వృదయమునుండి యా గరళోద్రారము వెడలెనో--నహాన్తమౌొ 

యశక్షురములను లీఖంచియుంజెనోలా ఏమూరక్తై యా కృత్యములను 

గావించియుండెనో==ఆ మూర్తి -- ఆ వాస్తము-ఆ వృదయమ్ము 

భవివ్యమండు నన్నేదియో యొక ఫీషణవిప త్రియందు!  జిక్క-6 

జేయకమానవని నాకం దోంపండొడంగెను, ఆ యుకత్తరము రమేశళుని 

"పమపత్తి “కయని మా పాఠకమహాశయులు తెలిసికొనియుందురు, 

చానియందతయ దన సాబన్యము.అను'రాగముార్ సికత కావ్య 

జ్ఞానంబుల సుందరచితపటమును దన సంక్తీర్లహృడయానుసౌరము 

10 



అవ౦గలఅతే, 

సంవూ రము 6 జితించియుండేను, : 

నే నతిశయచింకాతురనై వుస్తకమును బల్లవంు నునిచితిని, 

మాగృహమునకు రమేశుని యాగమనము దినదినము నధికమగుచ 

న్నది. దీని వరిణామమెటులం చేలునో? అతండు దన కార్టసిద్ధి తై 
నన్నే యాపదయంబేనియుం. జిక్కంజేయండుగడా?” యని యా 

సొగితిని, | 
అంత మెట్లపయి నెక్కి వచ్చుచుండిన బూటులసవ్వడి నాకు 

వినితించుటచే రమేళుండే వచ్చుచుండవలయునని నేను తలంచితిని® నా 

శంకను నివారించుకొనుట కె వ్యగ్ళ తావూర్వకంబుగ జ్యాఠమ్మువెవు 

నకు ఏీక్షింపసాగితిని, కొని యాత. డంబటకాచరణమితు)ండు. ఆ 

మహాశయుని గాంచినంత నే నేను పిఫుల్లచిత్తనై తిని. ఘోబూముహాశ 

యుండు విద్యాంసుండును వినోదియు సబ్బారితు)ండ్నునైం యుండెను. 

వానిసలుకులు మిగుల ననుభ ఎదెక వేద్యములు- సిమాణయుక్ష ములు 

వానిమాట 'లెంతకౌొలము స్నిననుు విన గుతూవాల మొదవుచుం 

డును, అతండు బ్యహ్మ్ట్రధ ర్మావలంబకుండు. కాని వాని హృవయనం 

దుక్త్కవిమయాభిమానములేదు, బృవ్మాధర్మమునం దనేక దోవములు 

ను నఖౌవములును గలవని యాతండు స్పష్టహృదయంబుతో...-నివ్న 
తుపాతబుద్ధితో స్వీకరించుచుండును. అతడు గమలాకిశోరుని మిక్కిలి 
పృశలసించు చుండును. నాతండి)గారును నన్య్భసామాజివలును గనులా 

కిశోరునియందు ద్యేవభావముగలిగి యుండిరి, బొబూమహాశ యుడు 

కమలాకిళోరుని విచారములను మనన జేయుచు వానియెడల సానుభా 

తిని జూవుచుండును, అతండు సరానరిగ నాతండిగారి కచ్చేరిచావడి. 
లోనికేగాను. కొంతచేవయిపిదప నేనును గచ్చేరీచావడి లోని కేగి 
వానికి సాదరాభీవండన 'మొనర్చితిని, అతం డధిక పీతి నన్ను దనసమి 

వనమున నొకళుర్చీపయిం గూర్చుండుట కాజ్ఞాపించెను, పదవ బాబూ 
అన 
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మజోకశయుడు నో తండిగిగారితో ణి కశాలోవ్స యాదివారము ము 

ఖో్యోవన్వాస కులెనరగుదురో మిాకెఆుంఈదురా?యని పిశ్నిందెనుం 

తండి) గారు ఏతాక్రనొందిన స్యకంబుతో, కలేదు చేనజుంగి 

నని పలికెను, 

అంత నతడు స్మి తాననుం డ్రై పండిత కమలాకిశో 

తిపాలో రాంలోవురపణారమున ముఖ్యోపన్యాసకండగుటకు సమ్మతించి 

యులఅడజో ననెను, 

తండి9గారు: ఆశ్చర్యము! అతడు మిమ్మెచటం గలసికొ జను? 

“మార్షమందు మేమిరువురము6 డారసిల్లి తిమి, అభివందమున 

కుత్తరువొసంగి నేను వానిని రాజోవు రవీవాఠమున ముఖ్యో పానకం 

డగుటకుం బాిరించితిని. అకళెట్టి యాటంకమును బలాకక నహాక్ట 0 

బుగ నా పోొర్టనను స్వీకరించాను. ఇపుడు వౌని వాస్తవమైన మళం 
'బెంక్యుడి యోాబోధపడ ఒగలోదని బౌబూఅంబిశాచర ఇమిత్ఫడ సను, 

తండి) గౌరు==వికా రనుచితకా ర్య మొనరించి తిరి, రా౭యబోన్ర 

మానము మొదటి తేదీనుండి "మేము కమలాకికోరుని గర్భమంతయు 
నాశ మునరింపనుంటిమి. మిరు వానికిట్టి విధంబుగ నగోస్థాన “మొసం 

ని గొరవించుచుంటిరి. మంచిది, “బంవ్నాధర్నాను రాగిని” మొదటినంచి 

కయంచే చిత్తగుప్పుండను గల్పితనామంబుతో మన నమాజరవాస్యం 

బుల వెల్లడించుచున్న వానివయి _ మిగుల గకినంబగు నమాలోచనముః 

జరుగును, మజీయు రమేశబొబు' సతతము బొంబౌ యినగరమున నివ 
సించుచుం బూర్యో క్ర మాసపతికసంపాడన 'వెంినరించుచుండుొన నవు, 

అంవిశా బొబు=పరులువానలను బరివాసించుట కామాసపతిళ 

యధికోపకరణముగాలగలదు. చానివలన మనస మూాజ మందలి దోవ ములు 

మజుగువడియుండుటకు మాజతుగవానియంతటయవి యే వెల్లడి కాగలవు. 

చ్థంద్భగుప్తుని బోలు లేఖకుని నమాలోచనమువయిం బిత్యాలోచన 



ణక లవంగల తం 

ము లిఖంచుట సాధ్యమగు పనిగాదు. అయినను నేను విరా 

ములను జెడ్డవిగాయలంపను. పరమాత్షుండు మ్ పిత్నముకుంలయ 

దోడ్నడుగాక! ఇంక నేను సెలవు గ కొనియదొ, 

ఇస్విధంబునం బలికి 'బొబలూమజహోశయుడు లేచినిలబెను, 

మణీయు నౌ తండిగారివలన పికుకోలును బడసి వెడలిపోయెను. 

వసమయంజున రమేశచందుని పత్తి)కావిమయిక విచారణ 

నా మూోనసుబును గలతపజచుచుండెనో యా సమయంబుననే ఆకు 

వికాచరణమితుని యకల్పితాగమనమువలన _నావిచారశృంఖలము 

విచ్చిన్నంబయ్యెను. నేను గొంత సుఖమలతి సతిని,  పౌబూమహాశ యు 

డు వెడలినతోడనే కమలాకిశేరునిన్లు పతి నా వృాదయమందు 

దశ్చును. నేనధిక పీవుల్లిత నైతిని, కమలాకికోరుని సందర్శించుటకు నా 

మానసమాతురము నొందసాగను. ఆనౌడును వజునటిదినమునను 

చే కారణవకేంబుననో వానిని సందర్భింప చేగైాతిని, మూంజవనాండు 
రవివారము. తన్మూలంబున నొోల్లవటినము సోమవొారమునాొండు కమ 

లాకితోరుని సందర్భించుటకు నిశ్చయించుకొంటినిం 

నొండు రవివారము* అధిక పిసన్నశతోడను, నుత్సుకతతోడ 

ను సాయంకాల మైదుగంట లెపుడుకొట్టునొయగి పతీ క్రీంచుచుంటిని, 

బదుగంటలు కొట్టినతోడనే చేను నొ తండిిగారి వెంట సమాజమంది 

రమున శేగితిని, మందిరము విశేషనీతి నలంకరింపళండినను సామాజిక 
బృందముధిక ముగ నండటవలన నదిసహూజముగ శోభాయమానంబుగ 

నుండెను, కమలాకిశోరుంయ ముఖ్యోపాసవండని యెొజింగియే. నాకు 
ఏిస్తారదర్శకులును గూడియుండిరి, నిళ్యనియవమానుసరణి 'బాలికామణు 
లు మృదుతుధుర కంఠస్వఠంబులతో సీశ్యరస్త్రవము గావింపంబడినవిద 
పం గమలాకికోరుండయప న్యాసవేదికపయి నిలిచెను. అతండు దన మధు 
రయాజసిసీ గంభీర స్వరంబుతో నుపన్యాసమును వారంభిం'చెన్ను 
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అతడు తేచినిలిచినతోడశే దర్శక బృందమందు నిస తవ్యాపించెను, 
మళశీయు నుపనాష్టిసము పరిసమాపి నొందుదనుక చెవరును *"ఊలి 
యనియయినను బలుక లేదు, ఎవరునుగునికి పొట్టుపడ లేదు, ఉపన్యాసము 

మధ్య నెవరును లేచి వెలుపలకు వెడలలేదు. వాని యుపన్యాసమెల్లర 
క్ర నత్యంతపి యకర నుయ్యను, విగిహో రాథకులును; దాని నిందితులు 

ను నాయుపన్యాసమూనానుపన్యాసాచాలవని ప్రశంసింపందొడంగిరి, 

కమలాకిశోరుని వక్తృత్వశక్షి బావ రృన_శెలి-మనోవారవావ నాలించి 
యొల్లరు పరితుస్ష్యులైరి, వానియుపన్యానము నాలించియు,6 దదివషయ 
ముగు బ్రిజల పిశంస నాలించియు నాహృదయ ముప్పొంగందొడతంగె 
ను, ఆనాంయ మందిళమునుండి గృహమున కేగినవిదప నే నేయ 'యోగ్యుసి 
ప్రతి మను నావృావయమందు నెలకొల్పి యుండ లేదనుదలంపు వొడవము 
టవలన నా కఫికాభిమానము జనించెను, మజునాయవశ్వము వానిని 
అంకం లం నామనోభీష్రమును 'వెల్లడించుబకు నిశ్చయిం చుకొంటినిం 

వానిసమ్ముఖమున శకెటులేగుదును? వానితో సెటుల సంభాషీంతును? 
నొ మనోగత భావ మెట్రుల వీన్నవింతునను వివ చాముల యోజనయం 
బొ రాత్రియంతయు జాగరణమం జే కడకితిని, ప్రభాతంబయినవీదప 
నేను శయ్యును బరిత్యజించి పాత్యకాలీనకృత్యములను నిర్వర్తి ంచుకొ 
నుటకు వాటికలోని ేగితిని. తత్తరుణంబున నాకస్టికముగ నా 
తండి9గారిని నాతల్లి గదియందులాంచి, యధికాళ్చర్యము నొందుచు 
నే నాగదిలోనికి వెళ్ళితిని, ద్వారములోపల పాదమిడినంతనే హృదయ 
విదార కంబగు దృశ్వంబును గాంచితిని. నానోట నొక భ్యంకర 
సీత్కారము వెడలివచ్చెను, 

ఆ హృదయాభలద్నశ్య యును దిలకించి నేనొక కణ కాలవమళ్షై 
నిసబ్బనె. నిలచిపోతిని. ఆ భయానకదృశ్యమును గాఎచినంతనే నా 
య్హుంతఃకరణమున నొక ఘోరఠాభఘాతము దనిలను: నొకిఠయు దొర 
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దొడంగను కేకు మూనమునూని కిందం జతిశిలయిడీతిని ద్యుఖావేగ 

మువలనం గంశావకోధము జనించెను. జే నేమియు. ఇలుక్ జాల నె తిని, 

కొంత సేపయినవీదప కేనొకొక యశ్రరము గలువ్రకోొన్సి నసాాయ-=న 

ఇా=రు! భూ యచ్ము శీమయ్యునని పలీకితిని. 

నాతల్లిాపరమపూజ్యురాలగు నాజనని---౫యత్యంతాసన్నమ 

కణ మైయుండెను. తండిఎగారొక కాచ్వయిం గూర్చుండి తనంకుంక'సీమ 

నొమెశిరము నిడుకొని పొణోత్క్వ్రిమణ సమయమును నిరీక్షీంచుచుం 

డిరి, తల్లి నావైవున కూర్జ్వదృష్టి నిగుడించెనుగాన్సి యేమియుం బిలుకం 
జాలదయ్యెను, జీను నౌజనజని చరణసాన్ని ధ్యమున గూర్పుండీ 

పూర్యోకపిశ్నమును గావించితిని. నాపిశ్న నాలించినంతనే నా తం 

డిగారిహృదయమను దుఃఖపూరితమయ్యెను. వారినేతిములనుండి యని 

రళాళు)థార పివహి౦పందొడంగెను, నాతండి)గారు కాతరస్వరంబు 

తో, “లవంగ! ఈమె విషముగోిలినది. రమారమి యర్థరాతినమ 

యంబున నేశార్యవశముననో మోతల్లీ గదివెలుపలకువచ్చినది ఆ 

సమణయంబుననే రమేళుండు మెట్లపయినుండి కిిందికిడిగి పోవ్రచుండుట 

సమె కౌంచినది ఈమెకు నీపయి కేంకజనించినది, నిన్ను. గులటగం 

జడజలంచి కో ధాతి రేకంబున=లజ్ఞారిశయంబున వివపొన మొవరించిన 

ది, నేనాభిమను నివారించితిని, కాని యిపుడీమె పాీణములు 

డవ్కట కష్టతరో మనెను, 
తండి)గారి పలుకులనాలించి నాయంతఃకరణమున దుఃఖముతో 

పాటు నంళాప ముత్పన్నంబయ్యెను, రమేళునివయి నాకనీ వార్యంబగు6 
శోధ ముప్పతి'ల్లెను, వా(డంతరాతి9) కొలంబున మాగృహమాున 

= తలంవుతోడనోనీచకామనతోడనో వచ్చి యుండవ'లెను, 
అట్టితలంపు నావృాదయమందు. దట్టినతోడనే నా శరీరము కంటక 
సాయంబయ్యెను, నానూననంబున నత్యంత దున్సహా వేదనము పు స్రైన్ను 



తల్లిస్థితి యత్యంత కో జనీయమయి రయుండెను. రమేశ్ 
బోలు దుచ్చారితర్యివురుముండు రాత్రి) కాలంబునాాపది రెండుగంటల 
వేళ తన యింటనుండి వెడలుటనుగాంచి నాతల్లి హృదయమందు భోొమ 
లజ్ఞ్జాశోంధంబు లావిర్భావమగుట సవాజము..__సమంజసము, విమ 
మును గోరిలుటయందును నామె దోమమెద్ది యు లేను, వలయన్క నవు 
డామె పరవశత్వమునొంది యుంజెను, ఎగ్జానిని నిజముగు సంసారసుఖ 
మని వాకొనుచుందురో,-ఎయ్యదిగృహ మేధియొక్ట_ వాస్తవిక గృవాస్థఢర్శ 
మని వచియించుచుందురో-ఎద్దానిని నిజంబగు సమాజసుబంధమనినుడు 
వుచుందుతో యట్టి సుఖధర్మసుబంధముల కీంచిన్మాతాంక మయినను 
మాగృ్భహమందు లేకుండుటచే నాతల్లి మానసము తొలుత నుండీయ్మ 
నశాంతిజ్యాలల కాహుతి యగుచుంజెను, ప్రజల దృష్టాయందు మూ 
గృవాము సుఖకాంతినికేతనముగ దృస్తోచరంబగుచుండినను నాక 
గాన్వి నాతేల్లికిగాని, తండిికిగాని యట్టి సుఖశాంతులెన్నండును లభించి 
యుండ లేదు. వూ మువ్వురమానసంబు లేపదాన్ధాభావమువలన నిరం 
తరము సంభశిమ మొందుచుండెడివి యో, యావస్తువెయ్యుది? ప్రియ 
పాఠక పాఠికలారా! ఇప్పుడు కొలందినొప్ప ళోల్పోయినపిడప మాకది 
బోధపటెను, అయ్యాుది “ధార్మికశి క ధర్మము! ధర్మమని, వయికథి 
కముగం బలుకుచుండెడివారముగాని ధర్మముయొక్క_. వాస్తవికతత్త న 
'మెంక్యుటియో మేమెజుంగము, కావుననే మాకింత భ్ఘంముగ నథో 
పతనము సంఘటిల్లైను, 

వసమయంబున శ్రమాయాచనకయి నాతల్లి పవితిహృద 
రథము నాను స్రశమిడితినో యపుడు నా యంతరంగమున సవా(స్త్య 
వృశ్ళికము లొక్క.మాజుగ దంశ మొనరించినటుల ఫఘహోరవేదన క్ష్ 
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గలుగందొడంగను, బాల్యావస్థయం'దేన క్ష స్థలి నొ నీఠరము నునిచి 

దుగ్ధరూపొమ్భుతమును జానమొనరెంచి యుంటినో, నేణావాదయ 

మందు భీకఠ భుజంగిని సద్భశ్యేంబగు నామ స్తకము నునిచి నా పరమ 

పూజ్యురాలగు తల్లిని హనన మొనరించుచుంటినిగ చాయని నామనస్సు 

నకుః డును. నా డేహవల్లీ యందగ్నీవ ర్లమువర్షించి నట్లయ్యెను. చే 

నధిక శ్థోకాక్రుల దుఃఖాడి రె తిని, నాచేహము దగ్గమయ్యెను. ఆంత్ర 

లో నమృతము వర్షించినది, సాతల్లీయి(క శ్షుణకొలముమాతమే నా 

సవాచరి, ఆమె పాణపాయాణ సన్నాహములు జరుగుచుంజెను, ఆమె 

జీవనపిదీపము ప ప అధిక కష్టముతో---సత్యంత 

శీణస్యరంబుతో, “సీదోవమెద్దయులేదు, సీవ్ర మంచి నడవడికంగలిగి 
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గము వారిపై నామెకుగలదు, అధిక బుస్ష శాలు రిది యొక గొప్పవపషయ 
జ 

ముగం దలంపరు. కాని. వ మాజనాడకులువీవి వేళలు---వవునోవి 

జ్ఞానౌబార్యులుగ లరొ = చారల విషు కాఠిణ్యము ననుళవ మున క౬ 

చేకమానరు, కల్లి వృత్యువునబనః దండో గారిబ్భాదయ మునం "దెంత 

థాషఘూతనము దవితనొ మడి వచియింపదరదుగాదు, నాతేండి గారు 

పదునై దుదినమ.లవజక నింటసుంజి చెలుకలకువెడలలేదు, వారికి 

నాతల్లి సద్దుణముల జూం పినువానము == పాతినవ)క్య ౫ ము జాణ సబ 

సేవల స్పృతి గలుగు నప్పడెల్ల సారి మానసము. దుఃఖ నిమగ్న 

మగుచుండెడిది. వారిచేత Cages నుండి యనర్ల శాళుంధారలుప్రవహించు 

చుండెడివి, ఆసమయంబున దండిిగారి సారంత నభౌర ము నాపెనను 

నన్నూ ఆడించు భారము సొతిండ్రిగా లలో ‘el మ వ న మే; అట్రిపంకట 

మువలన నేనుకూడ నొక చెబదినయులుదనుక గృహా మునుండి వెప 

లకు వెడలళలేదు, 
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బై. మరణక' రణమున నొ భ్యూదతరును ందెల యనస్ట జనియిం 
. క్ 

% 
a 

చియుండెనో దానిని జిత్ ఆందుటకం సొ లెఖనినాంను శకి జాలదు, నా 

సాం నడవడిక... వాతఫ్రేయిచ్మన సిరుద్ధ మయియుండినను 

నావై నామెకు నిస్పి మ పేమగఅద్వ, నొడ కల్లి మరణ మునకు నేనే కారణ 

భూతురాలనను _విహండు చె మెప్పుడు ప్త్కిన? నలు యప్రుకు నొ 

కధికగ్గానియు నత్వంతక్రోభయుం గలుగు ముండెను, సొ సుఖసౌందర్య 

సంపదలకు లక్షలకొలంది ధిక్కారములనొసంగియుంటిని, నజీవన మస 

వ్యాముగను ఖారముగహదోంచెను. ఆర మేశునిపయి నాకనివార్యం 

జగం గోధముజనిం చెను, నాకు వాని నామము చ్చరిం చుటకు6 గాడ 

జెడుగాందోపసాగెను, నాతండిగారును బత్నీవియోగమునకు రమేళుండే 
ముఖ్యకారణుండని వానిని దిరస్కరింపసొగిరి, ఏదినమున నాతల్లి మూ 
బొంధన్యమును ఖండీంచి నెచనో యాదినమున కే రమేళుండు “విశ్యధ 

Shia. 
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యుండెను, త్ర తా కణాంకంన 
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మరలం గలుగ య. 

గానీ బంక్ ROR, బది ంకు2యమగాచి. దరిజుగడుగాని ప పశ కుందు 

గాని, భోగిగాని రాగ గాస్య యొక ₹యవస్ల జుందుండినను, నదివాదినంద 
ఛై 

అను సమానము దగ చెంట పీకు కొనివోవచు. మృత్యు ప పర్యంతము 
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డాని వెనుఎడుకక్షి మెవరికినిగలంగడు. ఎవంచేనియు. గొంకచేవు నిలచి 
కాసి రెండడుగులు వెను నుక వెచిశాస్సి మరల జానిని వెుబడించుటకుం 

డలంచిన నటు లొనరింప[జాలణడు. కున యాయున్సనుండి యొక సిమి 

పషకాలమేనియు సూడ బెట్టంద దలంచిన నంకష్టది సాధ్య ముగాదు, ముందు 

మార్లము వికటముగ చెజీంగి “చేనునాోదను వచనమును విననేవినదు, 

దాని వెంట నిస్తబ్ల తతో? జనాటకకుం చే మేలుగలదు. ఒకప్వుడడి మన 

లను సందనవనంబున విహారి ంవంజేసికు మజీయుకతఆజి తప్పమరుభూమి 
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విభూపి.తులగు విదార్థంసుల వ్యాసములనుగాంచి---సంపాదక మహో 

సయుండు బృహాస్పతి శాకషోయినను వాని సముకశ్షు విద్యాంసు(డని 

తప్పకతలంతురు. కాని, వానిహృదయ పటలమును విప్పిగొంచునెడ ళ్ 

యాముఖ వివకుంభోమని సవాజముగ వారినోట వెలువడకనూానదు., 

ఆపతి నావేతియందున్నంతవణకు నాచేయి వడవడ వడం సాగెను, 

అంత నొక యగిళలేఖపయి. నాదృష్టి పడెను ఆటుగాకుండీన నేనా 

వలిికను బాజవైచి యుందును. రమేశుని చితవటమును జించినతో 

డనే “చందిగుప్తుని పిమాదిమన శీర్షిక కన్పనైను. ఈ వాక్యమును 

జదివినంతనే నా హృదయ మందిరమందుం ౫మలాకికోరుని నునోవార 

పితిమ చిహ్నితమయ్యెను. నేను నామానసంబున నా ప్రతిమకు భక్షి 

పూర్వకముగ. బిణామము నాచరించితిని, చితగుస్తండను నామ మ 

న్యవ్యక్షిది కాదనియు నాపియుండగు కమలాకిశోరుని కల్పితనామనుని 

యు "బాఠకమహాశయు ెటింగియే యుండురు, 

ఆమజహోనుభానుని విషయమున సానీచుడు తనభుజంగిని సదృశం 

బగు లేఖనితో చేవిధమున మపీ.వివమును గంిక్కియుంజెనో జాని. 

"నజుంగసటకునోవ సహాజముగ6 గోరికవు చైను, నేనత్యంత సూత్ముదృష్ట. 

నాలేఖను జదువ నారంభించితిని, ఆలేఖయందు చితిగుస్తు నిపయి 

నన్టీలా సభ్యతాపూర్ష శబ్దంబులను గుప్పించియుంజెను. చిత్సగుస్తుడు 

మిక్కిలి సామ్య మయినట్టియు సభ వ్ర తాపూర్యక మయినట్టియ్క 

ఛభాహయందు నిరాశ్చేప నిస్పక్షపాతీబుద్ధి మాబఎిహ్మాధర్మము నధిశ్నేసీం 

చుచు విమర్శించి యుండెను, రమేశుండు సరిగా దానికి వ్యతిరేక మార్ల 

మనుకరించెను. ర మేశునిలేఖను జదివిన పితిధీశాలియు సిలేఖ కేవలము 

నిందా పి'యోజనమాతిమే యనియు లేఖవ్రంజేవిధము చేతనైన 

జందిగుపవ్లుని న్యూనతపఆఅచుటకు 6 బ్యయత్నించూచుండెననియుందలంపక 

మూనండు, నా హృదయమందు! గమలాకికోరుని ఏిషయమున్లనే 



ఎనిమిదవ ప%కర ణము, వో 

పూజ్యబుద్ధిగలదో యది యాలేఖను జనువుటవలన గొంచమెనను 

న్యూనత నొందలేదు, మజియు వానిపయి నాకధికశద్ధాభక్పలు వృద్ధి 

యయ్యునా, ఇదియునుగాక పత్నకయందలి యితర వ్యాసములనుగూడ( 

జదివితిని, కాని, యవియన్నియు ఘృతకిో ఛాతక్ న్యాయమును బూర 

రూపంబున సార్థక పజచుచుండేను, 

వయే మహాశయు లాపతి)కయంను వ్యాసములను వొసి 

యుండిరో వారి భాయాపటములు డానియందూంబభోక టింపంబడి యుండుట 

యే యా పతికయందలి యధికోల్లేఖసీయమ/స విమయము. అధునిక 
కౌలనుందు మాతృభావహిందీ మిగులహేనస్థితియందుంగలదు. విద్యాం 

సులు ననుభవశాలురు నగు లేఖకుల యభఫావమొెొకటియు, రెండసది, 

ఏపదియిరువదిమంది లేఖకులు గలరో నారు స్వార్ధ త్యాగ భావముతో 

భాహాసేవంజేయ నెబుంగకుండుటయు,మరా(డవది ;స్వార్థపర త్వము వారి 

ప్రతినాళమునందును బూర్షరూపంబుననిండియుంకుట యు ముఖ్య కారణ 

ములు, వుటియు వారు ప్రతిష్టా సంపాదనమండెటుల ముత్రులయి యందు 

రన్య నొక చిన్న పుస్తకమును రచియించ్కి తోడనే దానియందుందమ 

ఛాయా పటమునుబికటించుచుందురు, వారలీకేలంపుతోడనే గ్రంథరచ 

నకుంగడంగిరనుట. తేట తెల్లమగుచుండును. హీందీభాపా లేఖ వలందజుట్టి 

వారని నాసలుకులందలి 'తాత్సర్యముగాదు, కాని యధిక సంఖ్యాకు 

లగు లేఖకులు మితిమోజీిన కీ ర్రినంపాదనాస క్రలుగనుండిరని నేనునిశ్చ 

యపూర్వ్యక బుగయ 'దెలువనజూలునును, 

హిందీసాహిత్య లేఖకులయట్టి లాలసను ధూర్తుండగు కమేశచం 

ద్ఫుడు పూర్షముగ చెణీంగియుండేనని శీనూహించితిని, ఎందుచేతనను 

నతడు స్వయముగం గీర్హిలోలువుండు. తనూద్తలమున బతిికా 

గాావాకుల సంఖ్య వృద్ధివజచుటకున, దాని నుత మోాత్తవ లేఖలచే 

విభూపి.తమొనరించు తలంవుతోడను లేఖకుల ఛాయాసటములను బ్ర 
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కిశోరుని సందర్శిం చు! స బులు జేరితిని, 

అంత కుంబరాొర ఠ్వ మొకటి "అండునూజులు కవములాకికోరుని గలిసి 

కొొనుటకుయణోయి యుంటిసి  అసవుయంబున నొ మూనసంబున నెట్టి 

యవస్థ జని సెంచియుంటెనో యట సంకిటమే మరల నీ మూజుసు నా 

లే కమున: వేధింపసా'గెను. ఆనేక పశంకలు నా హృదయభామనుం 

దుల చవల నూపంద్ దొడంను, ఒక్స లై డాఖొనసుంద రోద్యానము దృగ్గోచర 

మగుయ్చడిన నాణీయొకళతీ సిరాశా సాంద)నీహర భూమి చూపట్టు' 
a, 
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చుండెను, వ'తాద్భశ కు? మానసిక టా రాలా జికా నేను 

కొనులాకికోరుని గృవాద్యారము చెంత పంజని నిలువంబడీతిని, తొలిసారి 

కనిపించిన ద్యారపాలకు (జే చేడును నావ నమ తావ్రూశ్యక ంబజుగ 

నమన్మరించ్చి నా యాగమన వృత్తాంతము తన యనుమానునకు నూ 

చించుట కేగెను. అనతికాలములోనే యకం కమ్మజీవచ్చి నన్ను 

ర్ చ్చేరీ వావడిలోసకిందోడ్కొని బెల్లి యొకకర్చీనిజూపికూ ర్ప్రుండుండ నెను 

నేనుక చ్చేరీచావడిలోని కేగినంక నే కవులాకికో చససందర్భ నలాభముగలు 

గునని తలంచి కొలందిగ భీతిల్లితిన. కొంచెము వర్తి త చిత్తయునై తిని, 

కాని, వానిదర్శనమునాకకంగలుగ లేదు, క చ్చేకీచావడికింజేరి వుస్త కాలయ 

మొకటి కలను, అచట గములాకికోరుం జేకాగ చిక్క ంబుశో నేమి 

యో వయాచుళహార్చుండియుండెను. చద్యారపాలకుండరిగి నేను కచ్చేరి 

ఇర్టావడియ0౦దు. గూర్పుండియుండుట వురల వానికినసూచించెను. ఆసవకా 

_చారము వినినతోడనే యతడు సంకచితు:డయి కర్చీవుండి లేచి కచ్చే 
రివావడిలోనికరుబెంచి నాకు సొదరాభివందన మొనరించి “లేఖఘినమున 

నిమగ్ను డనై యుండుటవలన వా శాశయందుంగొంత విలంబమయ్యెను, 

దయతో త్షమించెదరుగాక * అనెను, 

కకనులాకిశోరునకు నేనేమి యుత్సరు వెసంగవలయును? ఏవి 

థంబున వోనితో సమముగ నావినీక భావమును వ్యక్తీ, కరింపవల యు? 
నని యమాజింసం వొడంగితిని, వాని బంధర్న నిక లభింపనంతవజకు 

నేను వానితో నిటుల సంభాపీ.ంతు, నిటులం బ్యిశ్నింతు, నని తలంచుచుం 

డెడిదానను. కాసి, నాండతండు సొకశ్ష్కాత్కరించినను వానితో నేమి 

నా బలుకంజూల్ననెతిని, తుదకు సామనస్పునకు: గొంత ధైర్యమును 

గూర్చుకొని సాహాసవూర్వకంబుగ నిటులం బలికితిని==ో అటుల దవ 

రు వఛియింపందగదు, నాఠరాకవలన విరా కార్యమం మం గొంత విఘ్నము 

గతొనది, ' అందువలన నన్నే మీరు మన్నింపవలయునని పలికితిని, 

12 
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“కాదు, కాదు, నాకార్యముక ౦కు మిోాదర్శన మధికవురా 

వఠతముగం దలంతును, తమరు మాగృహానునకు విచ్చేసి నన్ను గృ 

కాఫనిగ నొనరించుట "కెట్టి శ్రమను 7 కొంటిరో తదర్భమ నేక 

ఢన్య వాదములనుగావించుచుంటి”ినని కమలాకిశోరుడు నుడి వెను, 

కమలాకితోరుని వినమిభావముంా మధుర భావణ.నులవలన 

నేనధికపి మోదచిత్త నయితిని, వాని నిష్క_పటహృశ యాంతరాళము 
నుండి వెడలిన నుధురశబ్దములు నాపయి నించ)జాలమును విస్తరింప 
"జేసెను. అక్క్మౌ_రణంబున నేను పొంత లజ్ఞావలీభూతనయి-సంకోచ 

వశంబునం గొంత సేపటిజకు నవనతవదన నై కూర్చుండి యుంటిని, కను 
క్రమముగ నాయంత రంగమున ఎజైర్ససావాసము లుక్పన్నంబయ్యెమ. 

తేలన్నుబై కత్తి తెజిచియుండిన చ్యారమార్లమున వా నిప్పుస్తకాలయము 
ను బరికింప సాగితిని. పుస్తకాలయమందు నాలుగ్వై దద్దపు బీరువాలు 
గలవు. నొనియుదు సంస్కృతము హింద్, బంగాళీ, మరాటీ, ఆంగ్ల 

భాపాపుస, కములు వరుసలుదీర్సి సవరింపః బడి యుండెను, అవి సెక్కు... 
విషయ గ్రంథములు, కుడ్య మ.లప ముం గొన్ని ఛాయాపటములును 
జితిపటములును గలవు, వానియందు: గర్భ యోగి ఫకృష్ణభగవా 
నుం డరదము నధిస్ట్రంచి యుంకుటయు( గర్హవ్యప రాజ్బుఖాండగు 
నర్జునుడు భూమిపయి నిలిచి ముకుళితవాస్తుండయి శీ9కృవ్ణ చందుని 
యుపదేశ వాక్యములను ధ్యాన పూర్వకముగ నాలించు చుండుట యు 
జిత్రంపంజడి యుండిన యాభఛిత్తరువు మిగుల దర్శనియము, మే౭కీ యయు 
"రెండు పటము లుళ్లేఖనీయ ములు, అందొకటి రామకృష్ణ పరమవాంస 
స్వాములవారి చితిము, రెండవది, రామతీర్ధస్వాములనారి పితిబింబ 
ము, ఈపటములు మూండింటిసయినను తెల్లనిగులావి పూదండ లలంక 
రింపంబడి యుండెను. అందువలన సీవోరూఃడు పటముల కొనుదినము 
పూజ జరుగుచుండెనని నేను స్థిరపజుచుకొంటిని, కచులాకిశోరుని సుత 



ఎనిమిదవప౦కర ణము, 91 

మెజుంగటకయి శీికృష్ణ భగవానుని పటము వెవునకు నామేలితో సం 
కేతించుచు.గాతూపహెలవూర్వకంబుగ, “నికడు తమ యారాధ్య'చేద 

తయయి యుండనోపుో నంటిని. 

కచులాకిళోరుం డాచితపటమునకు సాద రాభివందన మొనరించి 

“ళ్చౌాన్సు! ఎవరీ జగతినుండి నిరా శాచిత్తులగుచుండిరో===ఎవరి పురుషా 

రము శీణించుచుంజెనోాఎవరీ సంసారమును మాయాజాలముగం 

దలంచి తమ. కర్తవ్యపథచ్యుతులగుచుండిరోయట్టివారిని నిజకర్శ 
వీకులుగ నొనరించునట్రియు, వాస్తవికకర. వ్యజ్ఞానమును బోధించునట్టి 

యు గర్హయోగి భగవానుంయ శక్ళ వ్షపర మాత్మ నాయారాధ్య 

"దేవత”*ి అని పలికెను, _ 
ఆహో! ఈ వాక్యము లెత గాంభీర్య ముగను నర్గసంపూర్లముగ ను 

న్నవి? మరల నేను నిస్మయవ్యంజక స్ఫరంబు.శోాో్డ్తమరు సమాజ 

మందిరమున బ్యహ్మాధర్ములగు కాలంబున విగెహోరాధన మెన్నండు జేయ 
కుందునని ప్నతిజ్ఞాపత్త )ముపయి సంతకము చేని అయుంటిరిక దడా! అప్పుడు 

బహుశః తమ రీవిషయమును మజుచియుంచురని* జీకు పలికి తిని. 

కమలాకికోరుండు = “నాక బాగుగజ్జపి యందుగలదు, కాని 
యాత్ళొన్నతినై నేను జేయు వియక్న ములలో నదియుకటి. నేను 
యి “వ్మాధర్జుండనయిన వీదప నది యాతో(ోన్న తికి మాగ్గముగాదనియ్సు, 

నవనతిమరాలనునియు: దెదిసికొంటిని, ఓపరమకి తా! నేమ పాపిని, పా 

పాత్ముండ, శకి హీనుండనని తన హీనత నాకకల్సి కేశ్యరుని సమ్ము 

ఖమున బికటించుట హాస్యాస్పదమని నాయభిపొయము. వేదములు, 

ఉపనివత్తులు, భగవద్దీత. మున్నగు గ౦ంధముల యందు. నిశ్వరుని నిరా 
కారత్వము సిద్ధాంతీకరించ(బడి యుండెను. సమస్త బిహ్మోండమును దన 

'లేజమందు. జైతన్యమును జాగితయు. గలిగింపణాలునట్టిశ క్తి సమా 
వేళ్ళ మాపిచారవుందు. గలదు. 'మన యాార్వు లాత్మనే. పర 
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మాత్మయని వివరించియుండిరి.. కాని నిశ్వధర్థులు తమ్ము బతితులు 

గను గాపుపషులుగను స్థిరపణచుచుండిరి. సాపలుక్రలు తవుకు6 చెను 

గం దవోంచినను మంచిగ దోంచినను మి బృవ్నాధర్ణ్మము సంసార వాన 

నలకును నీచపగివృత్తులకును బూ శ్రోత్పాౌహమును గలిగించు” న నెను, 

కవములాకినోరుని విద్యాపారీణతయు నుచ్చభావములను గాంచి 

చేను మిసుల నిన్నాత నై న తిని, 

చేను.-అగుచో, తమరు బి హ్మాధర్ములకుం బతిద్యంద్యూలని పలుకక 

దీరదు. 

కమలా:లావారి మతముమై నాకు ద్వేషము గలదు, కాన్ని యేవ్య క్తి 
విజేవముతోడను గాదు 

శేనువా-తమరు.. చితిగప్తుయను.. కల్పిత నామముతోం దజచుగా 
వేజ్యేజు నూసవత్కకలయందు బ్ర)వ్మాధర్శ మునకు విరుద్ధము 

౫ లేఖలను వొయుచుంటిరని బిహ్మూధర్జుగణమునకుం దము 
పయి నధికాసూయగలదు. చిత్మిపస్తుడు తమలే యగుదు 
రో యని నేను పిన్నించితిని, 

కమలా:....బొను. నేనే చితిగుప్తయను సాశీంతిక నామముతో లేఖ 
లను వాయు చుంటిని. కంస తన్మూలంబున వాళ లఅలసఘాూాదరూాా 

వరులు కాంహాడదు. నేను వారిధర్శమందలి యనేక దోవ 
ములను జనపామాన్న్గ సమ్ముఖమున నునిచి వారి య యోగ్య 

తను వారదోలుటక్రం బియత్నించుచుంటిని. దీన వారు నా 
పయి ననాయా భావమును వహించుచున్నారు. వారి ధర్మ్శ్మవుం 

ఊాతో “న్నతిమాతి మంతకలదో దిసివలన నూహీంసంద?ప, 

నా టీకాత్మకంబను యొకలేఖ నాధారముగం గొని కతివయ 
సమౌాజసదస్యులు నానయి నభియాోగమును గొని తెచ్చుటకు 

గోరుచుండిరని నేనువిని యుంటిని, కాని యట్టి చట్టము. లేకుండుట 



ఎనిమిదవపస%ిక రణము, రి 

వలన వారు సిఫఅలవమునోకసఘుబయివి, బ్రయ్యది బ్రహ్యూధర్ములకు ల 

బ9ిశంసాయోగ్యంబగు కాక్వమేమెరా తమేే యోజింవుండు, 
కవలాకికోరుం డత్యంక గాంభీర్య ముగను నమ తొాపూర్ధుకము 

గను వారాలాపములను గాపించుచుంచెను వాని వచనంబు లం బెట్టి 

కల్సితములును లేవు. అంత లము స్పషహృడంయంబుతో వచియించు 

చుండెను. నేను వానియొద్దకు వాని ధర్శమతము నెబుంగుటకే యే 
తెంచి నటు లతకు భావించుకుంవెనని బోని సంభావణా శేలినిబ్య 

నే నూహీంచితిని, చేను వచ్చియుంజిన వివర మే వ 

నా నాందర్గమువలనం--నాపీ ణావినిందితకంఠ సరమువలనానారకుభి 
నయము వలననాపరిథా నొ నలోకినమువలన...... నొని హృదయ 
ము చలించుననియు నా కొకలము సఫలత నొందుననియుం దలంచితిని, 
కొన్కి వానియయందు€ జాంచల్లిము 'లేశమయినను దృ గోచరము గాద 

యను. అగషయునుగాక వాని పిసంగధోరణి వమజీయొక వెవునకుల 
బకుగిడుట గాంచి నేను చింతాగి సై తిని, 

శేనుూూోబివ్నాధర్నానురాగిని” పతిికయందు విరా యాలో చనమున 
ఢీ విక్యాలో.చనము బొదురింపణుడి యుండెనో దానిని తమ 
రు చదివియుంటిరా? 

కములా=నేయడే యాపతిక నాకంకేరినది. నేనావివతకుమును జదివి 
యుంటిని, భాషూద్నష్లి నిగాని విమర్శనాద్నసి నిగాని నేనాలేఖను నమా 
లోచనాత్సకమగు లేఖయని వొాడువజాలను. చానియందు నేను లిఖాం 

చియుండిన యంశముల ఖండనము కించిన్మాత్మిమ బునను జేయంజడ 
లేదు. కేవల మన్పీలాసభ్వతా సూచకళ్దంబుల నన్ను నూ్యూనతబజ చు 
టకు బియత్ని ంపంబడియెను. 

నేను... తమరు దానికి? దగుహిత్యుత్న రము వాోయుదురని తలంచెదను. 

శ్లవులా= లేదు! లేదు! నేను డాసినయినేవిఃయు వాయన, ఈశ్వ 



94 అవంగలత, 

రుండు నాకట్టి క్షుద్బపోయత్నముల _వైవునకు లక్ష్యమిడకుండ 

దగిన సవానళీలకః బృసాదించియుండెను. ఇద్దియుంగాక బహ్మా 

భర్మానురాగిని పతి'కాసంపాదకం జెట్టి యనుదారనీచపికృతి 

నలవాండో యదియు సీలేఖవలన. చెలిసికొొంటిీని, 

నేనేవిషయమునుగూర్చి పిస్తావింపవలసి యుండెనో యాధో 

రణ్ మతీయొక' వెపునకుం బరుగిడుచుండుటలొంచి. నేను చానిని మర 

లించుటకం బియత్ని ంచితిని, కాొస్కి మర లించుపిషయ మేటుండ నది క మ 

క్రషిమముగా నధిక గంభీరస్వ్యరాపమును దాల్చెను. ఒక్క_మాజుగ 
విషయమునువరల్సి నామనోరథ మునుబికటిం చుట కుంద లం చితిని. కొసి, 

అదియు నా కసంగతముగాననుచితముగం దోయిను. కొంతసేపటి 

పజకు నూరకుండి నేను వానితో “బిహ్మా ఢర్శమందు. తమకం జైత 

న్యోత్పాదకము ద్యోతముగాకుండిన చొని థర్జుతత్త వము సర గ్రజెన 

మాన్యతను బడయుచున్నదనియైనను దమ రంగీకరించెదరాో”ో అని 

వృశ్నించితిని, 

కోద్రాంని ధర్శుతత, నము సర్వజన సమ్మతమయినది. అందులకు 

జీ నంగీకరించెదను గాని, చాని శృంఖలములు సముచితరీతిని బద్ధమొన 

రింపం జడ లేదు, ఆ శృంఖలములను సముచితరీతి బంధించుటయు బ్రహ్మా 

ధర్ములు వైడిక ధర్మానుయాయులగుట యు నౌకకు విమంయంబగు, 

బివ్మాధర్మగ ణోమాతోన్న తి! ఆత(ోోన్నతి” యని పలువరింతిరు, కాని 
వారు స్వయముగ చేనియున్నతిని గోరుచుండిరో యట్టి యాత్మపరి 

చయము వారికిం గలుగకు, తొలుత వారలాత్శ్మపకిచయము నొందు 
టకు బ్రతుత్నింవ వలయును, తదుపరి చొాని యున్న లికయి పొటు 

పడవలయును, సపహాజముగ చాని సెజబుంగట కాత్మయట్టి సరళ వచా 
ర్థముగాదు, దానికయి ఘోర వరిశమయు నసరిమేయ కష్టరును 
నసీను వ్యవసాయముల యావక్యకత గలడు, అత్మను చెలిసి ల. 



ఎనిమిదవపహాకరణము, ర్రీక 

వారు పరమాత్మను దెలియ సమర్థులగుదురు, అప్పుజే వారికి వాస్త 

వ కోన్నతి చేళకూర(గలదు, ప 

సుభాపిపూర్ష్రంబులగు కోమలాక్రికోరుని వచనంబుల నాలించి 

నేను పివుల్లితమతి నై తిని, వానివిచార మెంత సుగమమయినది యోయంతి 

యే సత్యమును నుత్చాహపూర్వకమునై యుండెను. వాని వాక్యములు 
విగతజీవివై నమృత రనవిఢంబున బరిణమించుట సంభవము. వాని 

వచనములందలి పిశ్యత్షరమును నాకుం దథ్య ముగ దోవందొడంగెను. 

చేలకొలంది సంవత్సరములు గషఫ్ట్రంచి యనుభవజ్ఞులయిన మహోాబుషు 

లేయాతోోన్నతి మార్షమును సర్యసాథధారణులకు వెల్లడించి యుండిరో 

మతీయు నేపథము ననుసరించిన మనుజునకు నవజీవనము సంపొప్తి ౦ 

చునోఎటకర్త వ్యజ్ఞాన బోధ గలుగునో యామార్షము స్వల్ప సంఖ్యా 
కులకు. హితకరముగం దోపలేదు, వారలు కేవలము రెండుగంటల 

కాల మవథధియందు నూతన ధర్మమును సృష్టించి , వైచిరి, 
ఇటుల చలువుదురుు:—-ోబృహ్నధథర్శ మూలో త్పాదకు లొక యాది 

వారమునాండుసి కారునక్రు బయలు బేరియిటునటు పిమ్ముజు దునొకచర్చికి 

(Church బోయి చేళుకొనిరి, డాని నిర్మాణమును నలంకాొరమును 

దదితరవిషయ ము లన్నింటిని గాంచి వారు మిగుల బసన్నులయిరిః 

వారలట్టి విధంబుననే సువ్యవస్థిత సమయానుకూలాధునిక పష్టతంల 

ననుసరించి యొహిక సుఖమునందు విఘ్నుము నాపాదింపంజూలని యొక 

ధత్మసంస్థా పనమును గావింస నిశ్చయించుకొనిరి, మణజుచకి రవీవా 

రమున బృహ్మాధర్మ మూలబంధమును చేసిరి” భగీరథ పింయయత్నములను - 
గావించి ధర్మసంస్థాపనమును గావించిన డ్రీకృవ్ల'భ నగవానుందుణాా=ముపహో్ 

న. గాతనుబుద్ధుండు---శంక రాచార్యులు మున్నగు వారెక్క_డ? ఒక 

వారముదినములలో ధర్మ కాంతిం చేయసమకట్టినట్టి వూ బి హ్మూధర్ను 

ల్మక్కడ? యని”కలంచితిని, 



నా రదూపయావనముప పోభావను కవ కోనులాకిశోరునిపయిం గొం 

చెమైనను బరిణావుమును 1ఫగిం చకుంకటనుగొంచి, ప్రజలు నా రాప 

హ్రశంస నేలనేయుచుండికని తలంచితిని, తోలోపల నాపయి నేసధికా 
సూయతం జెందితిని నారూసఘు కములాకిశోరుని చిత్తమును జలింస 

'జేదుయటాలనిచ పజ అసకతుష్షలు ాఅనృతవాదులు, నారూప యావ 

నములు వ్యర్థము: అని తలంచి చేశౌక్క_ కాజు. విష నూంతర మున 

రించితిని, కములాకోపునిపము జేనోక తీవ నకటాశ్షమును బెజుచి 

“బాంవ్మాధద్ములతోం దవుకు చ్యేషమములేని చో నొకానొక కీచ్ 

అుబులి బ్ర బృహ్మాధర్మి చాలికను | న్ వావామును గావించుకొనుటకు సం 
సిద్దులగుదు గా?” అని వన్ని ంచిశిని, 

కమలాకికోయయ నా కటావ్షపేహాామువలన _ సంకుచితు: 
డ యను, వానికి మిక్కిలి విస సదు ముగలిగాను, 

కనులా._-వి నావానునకుంయీార్వను వధథూవకరు లిరువురి న్నుతెక్ళము 
నితాంత మావశ్యము. సిజమునసు యోాజింప వివావా మొక ధర్మ 
బంధనము. సంఘములోడను దానికి గభిరఘనసంబంధము 

గలము, సమాజసంస్కృతిని వృద్ధిపణుచుటకే యూబంధనము 
పృతిపాదింపంబడుచున్నది, వివావామైహిక సుఖవమందలి యొక 
యంగముు అతొస్తన్నతితో దానికి మక్కి.లితీక్కువ సంబంధము 
కలదు, 

నేను....వదియెటులుండేనను నే నిళా, శారణంబుననే తము సాన్నిధ్యమున 

"కేతెంచితిని. తమ పొద సేనకరాలినగు నాశతోడనే నేంటిదను 

క నవివాహిత దశయందుంటిని, ఇఫ్పుడు నన్ను స్వీ రింప్రడు, 

నన్ను గృతాధ్ధురాలినిగ నొనరింపుండు, నేను వునోవాక్యా_ 
య కర్ణంబుల నత్యంతవాన్లముతోం దశ మతానుపారముగ 
వర్తించుచు: దమయాల్లను సజూా పాొలించు'చుందును, 



Ban నా మనోభాన కుంకం టు నందున న క్ క్రల్యావయొన జా 
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ళ్ 

శే క జో గో 
బుతో, మూడువత్సరదూ: లక్షం బూరం మాూనెసంగము వెడలి ల్లో 

il లి 

స్ట్ శత కె 

మిమ్ము దాష్భహా సు వదిం జ్వర నుటు టు తచూటంక ముంద. గలునక్షుం 
క జ్ భ్ J 

జెడిది, నేనిప్పుడు క కుమా కంక చు, ఆదు జను చాొలింఅట కసమర్థుం 

డను. దీనివలన ప స నా2 వెైరనసావముగలదని తీలంప 

జక టు anes నొ లించినంకతే నావ్శాచయకము 
en) 

ని దీర్ణమర్యాను, శరీరము కంక టకమయంబయ్యొను. వాని వాక 

నా హృత్వ్సల్లవమందు నిశిత శరము భంగి సో బన * నేన చారుణఖ బ్రిరణశొ 

విహ్యబచి త నెతిని, నాంటినవనుక నా శాసామాశజ్యమందు జను 
స్వచ్చంద పూర్వక యుగ భ "యుల మునరించూచుంటిగి. 

సామా*జ్యమందు ఘోర వి 

ఫ్రములు 

కాని నాొండా 
స్రవము జనించు. చేను సర్వవిధంబుల 

నిరాశ్శితదైతిని, హృదంయ మందు విచారశ క్తి డిందువడెను,. నేనున్నత్త 
పోయ నై తిని, నా యానోచసీ యావస్థయందు మణి కో గురతర 
ఫఘటనావిశేషము సంఘటిత; కుయ్యొను. మున్ను నేప గాంచియుండీిన 

యా య యపూఠ్వలావణ్య కొలిని సాసమిోపమునకరుచెంచి సీలచేన్ను 
ఆమె యతులసీయ రూపరాలినిస వాన మై ముఖమ్వుడవి మందలి" 

యమాయకి త్వమును.వవితర చేరిమద్భప్టీని గాంచి నేను పొతబుద్ది 
వైతిని *నివు నాపతితో నిట్ట మ బానప్పస్తావ మేలే క. 
యాదేవి నన్ను శవించుటకరుజెంచి యుండ లేనుక్దా”యని నేవు భీతి 
కలిని ఆమె వ న జీ 
ద్టతిని క మాలను సమివించినతోడ నే తన పత్మివైపునకుం బరి 



sf అనం క్షలఅత, 

జీ 
కించి, మృజుమధుక స్వరంబుతో, గజేీరు సిద్దముగ నున్నగ, తెమ్ము 

శీ స్క జూ 

కమలాకిశొరుండు === మంచిది” యని బదులుపలి కెరు 
ఇ జాలం ఖు 

తభఖావ మెజయ బలికేను, 

కమలాకికోరునినోట నాపలుకు వెడలినతోశశే పదునేడేండ్ల 

పా్రాయముగల కూలుుడోొెకఃడు బహబుమూాల్య మగు సాతగమునం దుం 

చేయీరు గొని తెచ్చి సాసమ్ముఖమున మనిచెషము ఆ బొలుని గాంచినంక నే 

నొ వాదయము కంపింవం చొడంగాను, కన్నులయెదుట: గాజు చిత. 

తులు కశిమ్చుకొ నెను. కరములు వడవడ వడంకసాగను. నొక జను 

'త్కారమగు. స్థితి యొద వెను, కొంతతడ వింకను నటుల కూర్చుండి 

యుండిన నన్ను బిచ్చిడానికం దలంపకమానవకు్క వెంటనే నన్ను నేన్స 

సంపాళించుకొని కంపికకరంబుతోం బాత మెత్తి తే.సీటిని గోల 
సాగితిని, వవిభంబునో తేనీటిని దాగి యా దంపతులవలన వీకుకోలును 

బడసి య-చటినుండి బయలు చేరితిని పాఠక వాహాశయులా రా! అభా 

“లుండెవరు? జోవనినిగాంచి నాక ట్లిస్థితి యేలకలిగ? ఆకు నణెవ్య:కును 

గాండు.నాతండొగారివలన వెడలనాట్రంబడిననిర సపరాధథియ ససోపొలుంజే! 

వానిని గాంచినంకనే నా కకిభీతి యేలజనించెనో దానిని మూసు సయ 

ముగ  ఊయోబింపం గలరు, 

త్రొముదవపికరణము, 

ముప 

పాపమ్తూర్హి పిత్వత్షము, 
కమలాకికోరుని వలన ఏీకుకోలుంబడకి కేవ నిల మూఫి ముఖ 

ఎనెతిని  సాయంకాలముయ్యెను, నేనేవియు. భుజించలేదు, తిన్నలూ 
నాశయ్యను సమోపించి మేనువాల్చితిని. నా హృృద్దత నిరాశను నవి 

_రామాళిధారరూపంబున నేతిములనుండే వెడలించి నా నాధా 
1 



న 

ఆత మ్మ్మొాదవపికరణము, 99 

రమును దెలికపజచుటవః బగయత్ని ంచితిబ్మి ఇ నని దినంబుబవజకు 
fy ఎ బుక 

గమలాకికశోజ్రని ల్ రాహా డి, వానిప్ర కూ పెటుల were . 

హోరములను జేయునునునీవిధంబుస నా గృహరాజ్య  మేలుక్రాం 
be) 

3 అటో అట నాం శాట్ నా న [జో బి దు నను ఈూజనలతోం గాలము గడప్రుచుంటిది. కములాకికో వ 
జా కోరికల నన్నింటి నొక్క. తుిటిలో భంగవజిచి నన్ను నిరా 

ht 

జో iy శీ షక త 
స్త pa స చాకూటంక వవమున బడందో 1 సెను. వాడంత సువవపంజేీల కావల 

యును? సుందరుడే ఎకుపగాక! నావ వావిసంద నల సలుగవల 

యును? వాని దర్శనలాభ మే గలుగవండిన సమ నానిని మోహించి 
యుండ కనున దా? sn ననురాగము నెలకొల్పి యుండనుగచా! 

ఇందు వానిదోవనుధికముగ గలదు. నేను సివాహీతుంకనని తొలుతనే 

వాంజేల చస్పండయ్యును? అటు అతెజీంగంచియుండిన 5 నెహృదయ తత 

మందుల జన వీజమున కు నాటి యావొజలముకు జలుకదిం ప క్రందును 

గదా? కొదుకాదు, దీనిశుందు వానిదోవమేబుకలదు? విధాత వానికట్టి 
సుందర స రూపమును బ్రసాదించియుండీన వాంజేమిసేయంగలండు? 
మొడు తొలుతచే తనకు వివాహావు జరిగి యుండెనని చాటించుట 
కు లవంగలత తన్ను గాంచి 'మోహిం చియుంజేనన వానికి గొంచమైనను 

చెలియునాః ఆయ్యోో! నేను వానియుదంకము నెబుంగకయీ వాని 
పయి మోహాసక్షనగుట నాడియే దోషము, విధాత నానుదుట నేమి 
అిఖంచియుంజెనో యెవరెజుంగుదురు? 

ఇట్ట విచారముందు నావృాదయము  సంతప్తమయ్యెను. నేను 
దురంతసరితాపనువలన నా వ్యస్రుములనన్నింటిని గన్నీటం దడివివెచితి 
సి, కాని, నిరాశావహ్నీ యుపశమిల్ల లేదు, అసమయంబున నా సౌంద 

రష్టముావి ద్యా పారీణత-.-సంపత్తి---తద్విషయాభి వవానము నాక 
స్మృరణగలిగెను. నేనట్లి యభిమానపేరితనియి నా పణయ'కాంక్షి =... 
వెత్టిమయా చక్ర(డుూార మేక చందుగనకును వాని సమతుల్యులగు మతి 
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కొండు న వయువకులకును దిక సా, కార పూరక ముగ నుత రువుల నొసం 

గియుంటీసి ఆ విష ఈ ములన్నింటేని తలంచి నాహృద మాయు నిదీర్ల 

మయ్యెను. కమలాకిశోరునియందలి యను కాగముకు నాహ్బావయవుం 
దు గాము నెలక్రొల్సి వాతం డా రి సూ జై యుల్లంఘుం చితిని నేనిప్పుడు 

వారికి నా మోమెటుఐ: జూపు? ప్రటులః వలం చిగంక జే సాహృద 

యము జర్దరీ భూత ము దొ ఉంగనుం అరాత్రి నంత యు: డల్లడి 

ల్లుచుం గడపకితినె. కొని నిద్దుర పట్టడాయెను, పీభాతంబ యెసు, సవాస్స 

రశ్మి యుదు శుంజెనా* వాసి ఖిరతరకిరణడాలక్సు నావు ని సజ 

ముగం దోప సాగాము విహుంగము కొకికభారవుబుఅ సాలించి 

నాతో పాటీ ప బులును పిలపించుచు నాకు సానుభూతి జూప్రుచున్న వని 
తన ఆ దినమున బ్వ్తితివస్తుప్రును స సృకృతికి విరుద్ధ ముగ నొక 

దోంచెను, నేను దురంతదుఃఖ నిమగ్న మానసనెతిని. అనేకుల చరిత 
సృష్టి చితమును నా సమ్ముఖమున సునిచికొని సుఖ 'హార్లణును కోధింస 
నాగితెని, కాని చితా పరము లేదింంి బేసి! చీ శేషు యఘు నిశ్చయించు కొన 

జాపి స్తీని, 

కనుక షమ యుగ. మధ్యాహ్నసమయంబ య్యెను. తండిగారు 

కచ్చేరీకి వెడలియుండిరి. భాస్క_రభగవానుయు తన ప్రఖరకిర ణజాలం 
బుల నీసంసారపీపంచమును దహించు చుండెను, అట్టి సు యోగముగని 

నిదాాబేవి యింటీరుంకలి చేవకులందతీపయినను దన మవాళ్ళ్వ 

మును విస్తరింపంజేసె్సు, క్క_డి వారక్కడజడీ నిద్భోంచు చుండిరి, 
గృహమందు నలువైపుల నిస్తబ్ల తవ్యాపించియుండెను. గడియారను 
యొక్క. టిక్ టిక్ శబ్దము. తదితరదినములకం'కు . ద్యిగుణితతీవిముగం 
గొట్టుచుండినటుల బోేధపడుచుండేను, కడచినరేయియంతయు జాగర 
ణమందుం గడపీ యుండుటవలన నవుణు నిద్రపట్టునని తలంచి శయ్య 
wn ఓ బకుంటిని, కాని  నిద్దురవట్టద య్యెను. సెక్కు.విధంబులగతలంప్రా Wie 0 

1 a ph Wir wht | os | 
DT hy 
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లం సొహృదయవమందు తల చూపందొెడంగాను. నా కత్యంతమనోన్యా 

కలను జనించిన. తల్లిజీవించియుండిన నేనిట్టి దురంతకష్టముల ననుభ 

వంపవలసియుండునాయని నామాససమును బలుమాణులు పృక్సింహ 

దొడంగితిని, నేసీ విచారమందు నిమగ్న చిత్తవై యుంటిని, నమ్ముది నమ్ము 

దిగా నాతల్లి లిలాస్య్వరూవము నాక దృన్గో చరంబయ్యెను, ఆ రూవము 
నుగాంచి నేను మిగుల భీతిల్లితిని. నాద్భృషప్టి నా వైపునుండి మర లించి 

మతీయుక వెపునకుం బిసరింపంజేసితిని. ఆ వంకనుగూడ నా మస్యరూ 

పమే! నేను వివ్యాలచి తనైెతిని, క్రమముగ నాస్వమూపము స్పష్టమాూపం 

బునదృ క్పాతముగాందొడం” సు. నాతల్లి యత్యం౩కో )ధ పూర్షదృష్టి న 

వెపునకుం జూచుచుండుటను బకికించితిని. భయాతిరేకమున నొక భీమ 

ఇసీత్కారము నానోట వెడలెను. జేనధిక సంభొమచిక్తనయి. యా 

గదివిడచి క చ్చే రీజావడిలోని కేగితిని, 

అభట నే నొకకుర్పీలోం గూర్చుంటిని, మేజా బల్ల పయి మండిన 

నొక వార్తాపతికసుదీసీ చదువనారంభించితిని, నేనొక ఫీర్షి కనంత యు 

జదివితిని,కానిదాన భావబును మంత యైననాకు(గాహ్యూ మునకురాద య్యును 

కోపపూరితనయి నేను దానినిపార వై చితిని, అచట నే-ఆకచ్చేరీ చావడి 

యంచదే---లయిటునటు పచారు చేయందొడంగితిని తటాలున నాకొక 

యాలోచన దోంటెను, నేను తవ్రణచెుంక పేకువాయొద్దకం జోయితిని 

దానిని తెజచి పుస్తకాకారముందుంగల యుకడబ్బాపయి నాచేయి 

(నె చితిని, ఆసవుయంబున నాయిచ్బా వివేకహుల శేశుముల సంగా) 

మ వమారంభమ య్యునో యయ్యది వర్లణాతీతము. నాహృదయము 

తటతట గొట్టుళొనదోొ డంగెనుం నాచేయి వడవడ వడంకసా గను, ఒక 

మాటు నలు'బెసలం బరికించితిని, నేనొక డబ్బా నొపీరువానుండి వెడ 

లించియుయుంటినికదా! చేనుమిగులవ్యగతతో దొసినిదెజు చీపినిం బ్రాం 

దిఅుడ్లకు మాణుగ డానియండెజ్డని కాగితములతోంజుట్టలుడిన యొక 
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కాగితములకట్ల కనిపించెను నేను దొనిని మరల నావిధ మునే దొసియం 

దుంచి.వై చితిని, చెండవడచ్చ్బాను తెజచి కోంచునంతే నందుంజంద) కాంత 

శీలావినిర్మిత సుందరపితిమ యొకటి చూవన్లైను. ఆవిగహాము 

మిగులం జిన్నది, నేనా మనోహర పృతిమగాంచి మిగుల 

విస్శిత నై తిని, “తల్లి వితిస్యరూవమును నిర్మింవంజేసియు నాళండి)గారు 

నాకు దీనిని జూపకుండుటకుం. గతంబేమిో* అని చింతించితిని. తల్లి 

యుక్క_ హోస్యపిపూర్షశాంతయుత గంభీరమూర్తినిగాంచి నాహృద 

యము దుఃఖ సంక లిత్ర మయ్యెను, నయనంబులనుండియ నర్ల భాశుుథార లు 

పీవహింపసా7ను, కరీ నావలక్రంజటవీ నేను కిిందం గూర్చుంటిని. 

తన్ల్ప్రతిమను నారయొడిజో ందుం బెట్టుకొని యను తాపజ న్యాళుజలం 

బులతో, నామె చరణకమలవుల కభి పేక మొనరించితిని, విళుద్ధాంతేః 

కరణంబుతో, “అనన్ది! నన్ను తమింవుొమని యెన్ని మాజులో వేండి 

యుంటిెన్సి ప్యార్టించియుంటిని. నాయళుపొతము-త్త మాపణాయాచన 

ము --వ్యర్థముగాటోలేదు, కొంతనేపటికి నా దుఃఖభారమించుక లేలి 

కబడెను, నావం గొంచెము బౌగుగం వోంచెను, నేనధిక భక్తి శంద్ధల 

నాతవికి సాదరముగం బ్రణమిల్లితినిం మరల నొకమాబు వనూ 

ర్పణనను బాఫిగ్జించితిని. పిదప నాౌపితిమ నా డబ్బాయందిడి బీరు 
కౌతకుం దుంచ్చివె చితిని, 

వాస్త్రవముగ నాసమయహిందు నా చీత్సవృత్సియందొక మవా 

తృరపరివర్తనము గలిగెనుం పఠముపూజ్యురాలగు నాతల్లి చరిత్రము 

తోనా చారితగ్యిమును దుల జేసినమిందట నాక మిక్కిలి లజ్జయు 
గ్రానియ వొడ మెను. నాహృదయమందుం దల్లియుక్క_సదాచరణా ను 
సరళేచ్చ యుష్పతిల్లను, శుద్ధా చరణము---పవితివ్యవహారము --- 
పొతివిత్యముల మహిమను జెలియంజాలితిని, విగ్శభోరాధనమందొక 

_గూథలత్య్వముగలదని నేనప్పుడు. “తెలిసికొంటిని* తల్లివిగివా మును 
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దర్భించినతోడనే నా యను'తావమంతయు నువశమిల్లెను. నాకు భావి 
జీవనమార్లము దృసోచరము గాందొడంగను, 

కమలాకిశోరుండు సన్ను జేపట్టనిచో నాజన్గమవివాహిత దశ 
యందు. గడపుటకును ఎవెద్యశౌ'స్రుమభ్యసించి నాజీవితము పరోపకార 
మంటు వ్యతీత మొనరించుటకును నిశ్చయించుకొని యుంటిని, తత్పక్సీ 
&ోతీర్ల నయినవిదప త్రీలవ బిడ్డలక థ ర్మార్థమావధ శాలను స్టావీం 
చుటకునుసంకల్సించుకొంటిని, మతీయుల గమలాకిశకోరునియందు హాత్రి 
యుండిన సేేేమను విభజించి. దానిని మానవసంసారముదలి జీవ 
మాతుులకు జంచియిచ్చుట, వారిని ప్రేమించుట, సదావారి శ్షైవు 

మందు, దత్సరచిశ్త నె మెలంగుట, యివి యన్నియు నా జీవితమందలి 

యేకమాతో 9క్రేళ్యముగ నెంచితిని, ఎవ్వుడట్టి విధంబున నాహృదయము 
నుండి వివాహాకాంక్షతొలంి పరోపకారమహోకాంత్ష్స యుదయిం"వె 
నోయపు డు నావృదయమునకు( గెంక శాంతి యు స్వస్థత యు౯దేలికయు 
గలిగను, అస్తోస్ముఖుండగు సూర్యభగవానుని వ్రీత్రక్ర రసకర పకితంబున 
సమస్త సృష్టియుం వీశవస నొసుందరిటోలి లావణ్య శాలినిగ నాకు 

దృగ్గోచరంబగుచుండెను. అజ్రెతరుణంబుననే తండ్రిగారు కచ్చేరీనుండి 
తిరిగవచ్చిరి, వారు కింందటిదినమున నపిసన్నులుగను జింతాయుతులు . 
గను జూపట్టిరి, కాన్కి నాండు వారిముఖకమలము ప్రసన్న పివూర్ల ము 
గను జింతొారహి తముగను జూపట్టుచుండెను, ఇదియంతయు నా పరి 

పర్షితమానసిక  వికారపభావమై .యుండెరు తండి ) గావ దుస్తు 
లనుమార్చి కుక్చీలోం గూర్చుండినతోడనే “నాయనగారు! మెడికల్ 
'కాలేజీయందుః బివేశించుగడువు సమిాపించుచున్నది. వారముపది 
దినములలో నేను బొంటాయికేగవలసి ముండకు” నని ఉలికితిని, * 

నాయ తపానుండివచ్చిన యుక్తరములను జూచుషొనుచు, 
౯ రాబోవు వారమున నాకధిక కార్యము లెవ్యియులేవ్రు, లేపటిసోమ నా 
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రము టియినుకు! బోవుదము, నీవు పాయాణసన్నద్ధవుగమ్ముూ 

అఆ సను, 

ఇవ్విధంబున బలికి తండిగారొక సవమాార పత్రమును విప్పి 

చదున నారంభించిరి, చేనచటినుండి తిన్నగా బొకక థొ లకుయోలతిని, 

పాచకునితో నాకు హీతకరమగు భోజనపచార్థములను సమకూర్చుటకు 

నాజ్ఞాపించితిని. నా మొససిక పరివర్తనమును గాంచి పాచపండు మిగు 

ల విస్మితుండ య్యెను, నాంటిదనుక వానితో వంట సంబంధమనగు స్రస్తా 

వమెన్నయడు జేసియుండలేదు, యజమానుని పుతోక స్యయముగ 

నాజ్ఞాపించుటలాంచి యతండన్వ డినంబులకంకు నాండధిక రుచికరం 

బులగు భోజన పదార్థములను సిద్ధపరచెను. వంట సిద్ధ ఎబగుట నెజీంగీ 

తండి)గారి కానూచన నొసంగుటకు చేను కచ్చేరీ బావడిలోని కేగితిని, 
జే నచటికేగు సమయంబున నా స్వభావపరివర్తన విశేపోదావారణ ము 

స్వయముగ నాకు దృగ్గూచరంబయ్యును. వూ గృహాంబున ధివచేవకుం 

అ శాలండొోకయ గలడు. వాండా సమయమున కాచపాతిమును 

దీసికొని కచ్చేరీ చావడినుండి తిరిగి వచ్చుచుండెను ఆకస్మిక ముగా 

నాపాతి వానిచేతినుండి జారి క్రిందంపటెనుం అది తుష్తునియలయి నలు 

'ఇసలం జదను,. నౌకకులవలన నేపాటిన నష్టము సంభవించినను చేసు 

వారిపయి మిగుల గోపించుచుంచును. శినసే సేపకుండత్యంత భ్ పహ్వూ 

లుండగుటనుగాంచి నేను వానితో “స్ఫీతిబ్బకుము! చేదరియుండిన గాజు 

ముక్కలను సావధానముతో నేశీి చెబుపలపారవేయుము. అటుకా ని 

వోయాదములయందుం గుచ్చుకొమోనని పలికితిని, 

నా సానుభూతి సూచకవాక్యములను విని శివసేనకుండు మిగుల 

విస్థితుడయ్యెను. శివసేవకునకే కాదా స్యయముగ నాకుగూడ 

నధిక వినయము గలిగెను, నా పృకృతియందలి యా మసాత్సరివర్హ 
నము కేవలము మాతృ దేవీ చరణాభిపేక జనిత పుణ్యలస్థి సుఖదాయక. 
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పరిణామమని తెలిసికొంటిని, ఆ నాఃకు నేము నాకం కిగారును సహాపంక్తిని 
నార్పుండి భుజించితిమి. ఇతర డిఫములందు ముందుగ నేనో నొ 
తండ్సిగారో భుజించుచుంటెడి వారము, సవాపంక్షి నెష్టకు మేదింకువ్రరము 

య 

నొక్క_మాబుగ భుజించియుండ లేసు, వాంటి పకినర వ కువలన నాతండిి 
గారికిని సేవవలకను మిగుల ప్యమోదన సక గలిగాము వా యానంద 
మును గాంచి నా యంతంకఠరణను యం, నాటి రాత్రి9 నాకు 
గాఢ ముగ నిన్దురపమైను. తేడితేక దినముల రుంంకు నాకం బెప్కుదుస్వష్న 
ములు చూపట్టుచు చుంణజెడిపి కాసి దూ కొండొక _స్వప్నుమయినమ బొడ 

కట్టలేదు. మబుచటిదినము కుర 'తంబున సృసియంత యు నుల్లసితము 

గను గర రృవ్యపరత్యముగను గోచరెంచెను. నా పాఠ్యపుస్తకములను 

దుస్తులను త 'దిత రావశ్యక ప దడార్థములన: సభుగూ"స్పకొనః దొడంగితిని, 

నేను బొంజొయియందలి నా చెలిమిశతితులకు నాయాగమన స 

మాబారము లేఖమూలమునం చెలికుంబఅ చితిని. పట్టణ మందలి 

నా చెలులనుండి వీకుకోలుం బడసితెన, ఆనాడు పివాస సన్నాహా 

మఠిను దవిలియుండు కొరణంబున నాదిన మతీకరరిత ముగ గడ 

చివోయెను మణుచటిదినము సాయంకాల:::న సియమితసవుయంబున 

నేనును నాతండీ డే9గారును సై ౩ త్యాస్టేషముయొద్దథం బోయితిమి, మజీయు 

బండ్ నెక్కి. బొంబాయికి. బయనంజై తివి, 

ఏ సమయంబున ధూవమశకటము సైవవువదలి _వేగవతియగు 

స్రవంతి విధంబునం బరుగులెత్త దొడంగెనోో యవుడు నావం గలిగిన 
యానందము కల్పనాతీతముం నేనంతకుంబూర్యము "పిక్కు_మా 

అులు వైలుప మూలముగా వించి యుంకిని, కాని, యా యాతయందుం 

జరోపకార గహథఢతత తము సన్నివిస్తమముయుండిన కొరణంబున 

నాకాయాత) ముహాయాతి సదృశంబుగ దోయందొడంగెనుం వ 

గారి వదనమాండలనుందు. జ ఏసన్నత విరాజమానంబే యా 

ణా శేష 
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నాతోడనేకాదు. అన్యప్యవాసుల తోడను నాకండిగారు పేమ 
ఇ లో 

వూర్వకంబగు వారాలావములఐబము గాపీంచూచుండిరి, ఒకటి తరువాత 

నొకటిగ మూడు సైవనులను వెనుకవైచి సాయంకాల సమయము 

న ోబోేరీ బ;దరు* సేవశుయొడ్ద పొగబండి నిలిచె, తండి గారి 

స్నే హితుతాకడు మము శాొసిభోతృుటకు స్రేషనముయొద్ద "వేచియుం 

జవ. వాని as మేము “*చాపకోి యందుగల వాని 

బంగ. శౌను శీభు్మిముగం జేతుకొంటిమి, తేనీరు పాస కుం బుల యాగత 

నాషాగతంబు బు నడచివవీదప మూ టం డి ఏగారును వారి స్నేహితుండును 

_ 

నిష్టాగోప్రీ సలుప వారుఖించుక. అతేంబు నకాతేండి స్రిగారి బాల్యమితు 9 

డుం చాల్యంబున వారికున్పరు శోక క వచోటం జనువ ఖ్ ఎట్, ఎల్. విం 

పరీక్షుయందోొక్క్మ_మాజుగ ముత్తీవు బయి యుండిరి, అతు బొంబాయి 

హౌాకోష్టనందోొక ప్ర ఖ్యాతుుగు న్యా సి వాది, వారిరువురి మధ్య 

మగల విపర్య యము గలదు, హూతండి బ్యుహ్మాధ ర్ట్రవలంబకుండు. 

అతండు సనాతన ధర్మావలం బకుండు. ఎపుడేనియు వారిరువురు నొక 

చోట సమావేశ మయినచోం దజచుగ ధా శ్ర మను విషయమున్సు 

బృథానముగ౭గాని మిగుల వీళండ వాదమును జేయు చుందురు + తండి 

గారి మిత్రండు పీాందూనుశమునే హా a సిద్ధాంతీకరించు చుం 

డును, ఏ భధర్మమంకు-వ జాతియందు ఏ చేశ తు నన్నీ శ్యరుండు 

స్పజియించెనో, ఆ థర్మము,-ఆ జాతి_ఆ దేశము నౌక సస్టతర వును 

యిభిపాాయ్సు పితిమూనవునకుం గలిగియుండు టత్యానశ్యకము. 

భగవద్భక్షి- పరోపకారము- భూతదయ - యివి యిహలోకముందలి 
వమూనవమా[తుని కర రృవ్యములు, వాస్త్రవమందు “హిందూమత” "మొక 

జాతివి'కేవము, సహభోజ్యలేమూలమున, జాతిభదమును నశింపంజేంయం 
బియత్నించుట దానినివృద్ధిపజచుట యేయ గును “విజలు నన్ను సర్వ 
శేక్టునిగదలంచు చుండిరను యోజన యెవరికి గలిగియుండెనో వాలే 
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కులీనుడు, పిజలు తన్ను వ్చునిగం దలంచుట లేదని పలుకుచు? విలపిం 
చుచు, నెవండుసంచరించు చుంజెనో వాండథధముండుం ప్యతిభ-ళుద్ధా చర 

అము+ఘూతదయ-శరీరమునం డీమూ(డు గుణములు గలుగకుండిన శ్ర 

ఫ్రభఖావ ముత్పన్నము గాంజూలదుం ఆచరణమువలన శూదు9ండయు బా 

హ్మ్ణుండును, బ్రాహ్మణు డు కూదుగడగుమన్నా (దు. అఫుపట్క 

ప్రతిమానవు(డు బాొహ్మణ, యత్రియ, వె నర శూదుి డగును, 

బవ్నాముఖమునొండి బాహ్మణుండును ఇబూహువ్రులనోండి శత్నోయుండు 

ను నూరువులనుండి ఎైశ్యుండును వాదములనుండి భూమియందు నుత్సమ్ను 

లయినటులం జెప్పుదురు. కాని నాస్తృవవమందు దాని యస్ధమును స్య 

ల్పజనులు మాత్నమెబుంగసడురు. 

సర్భసాభారుణుల రకుండెవం డుచ్చ ఏిజారమును బెసారము 

నరించునో వాంబే బాంహ్యాణుందు. ఎవండనాథలను భయ(గస్తులను 

కఖతులను సంరశ్షించునో వాగే శకతొియుండుం వ్యవహార మందు 

స్వార్ధపరత్వముత "పాటు పడార్థసాధన మువం౭ డొనరంచునో వాంజే 

వైశ్యుడు. ఎవండు సర్య శరీర భారమును వహించున్నొ యనంగాా నేవ 

కావృత్తినే తన జీవనయాపనవుందలి మఖమార్షముగం దలంచునో 

వాందే శూదు)ందుం వర్తమాన కాలమం దాంగ్లశాసనము మవమానభాొ 

రతవర్షమున కత్య్ళంతశుభదాయకమును బర షవావళ్యేక ము నెయున్న ది. 

స్యభర్గస్వ జాతి. స్టజేశోన్న తి కొంశ్షుల కీయవసరము చేయి 

జార విడుచునదిశాదుం 

తండిగారిమితు)ని మతమును బైన వివరించియేయుంటిని, అది 

యునుగాక యతండు మిక్కిలి పరోపకారి, అస్ప ఎ్రశనిాతుల స్పర్నాస్ప 

రసములు ౦కు వారి యున్న తియందును విద్యానదానమంమను థ్యా 

నముంచుట వర్తమానకాలమున కత్యంతానశ్యకముగం దబంచుచుండె 

న్వు ఆజాతులయందు నుద్యపానాదిమర్వ్య్ధుసనములవలన నేజరుర్ధములు 



195 అవం నలత, 

వ వానిని వొలలెించుటయేి వాని మహాత్ష్యపూ తోవ 

యమున నెపుడు వొ పృతిపాదముల నునరించూ 

నాకండిఢిణగాకు దికుక ర రులగు చుందురు. ఈసము దుం 

దిక్షవిరండవాదము జరిౌనుగాని, మాళండి)గారీ 

అతు దురాగి హూముక జేందలేదు. చానికి బదు 

ములను స్యేకరించుచు వ్ర) సమర్థించుచువచ్చిరి. 

సభావపరివర్శనమును గని బారిమితు్మూన కధి కాశ్చరస్ట ము 
శ్ యం లీ స్ | 

ఆఈతలయేమయుం బలుక లేదు. 

ఆసజ్ఞనుని నానునుం చింతామణి, వారిపరి హారమందు నలుపురునును 

జులుమాళిముగలరు, అకడు-అతని ఛభార్య-ఇరువురుపుతు)లు, పుతు9లి 

కువ్రురు కృషీవిద్యి | మ సించుటు కురి కొకుం బోయివముండిరి, ఒక 

బొలుడు పి. యె sane తీర డయి యుండెను, రెండ వ జాలు 

డు ఎం. వీ పరీక్షయందుగడ కేటి ముం డెను, మాతండిగగా రాజొలుర 

నింగ్గాండునకుంబంవ జోగి వ్రకీగావి, కి విలియనుపరీక్ష గాని చదివించుట 

కు సలవోనొసంగియుండిరి. కావి వారిమితుని కావిషయను రుచి 

యింపకుండెను. భారతవ గాము కృమినిథాః థానచేశము. కావ్వన నవయుశ 

కలు కృపి.విద్యయందలి నూతనపిణాళిక నభ్యుసించి ఛారతబేశ ను 

న్నతికిం దేవలయునని చింకామణిగారి యభిపొాయముం వానిభౌర్య 

చేరు యమునాబేవి. అమెకూడ పతితో సమానముగ సదాచరణి యుం 

బరోవకారిణియునెయుండెను, పుతు)లిరువురువి'బేశ మందుగలరు, గృహ 

మందామె యొంటరిగ నుండెను. నన్న సహచరిణిగం త శే 

నొమెకు మిగుల నానందముగలిగాను. ఆమె నన్ను తన పుతికవిధంబు 

న 'పొమింపందొడంగెను, వె మెడికల్ కాలేజీయంను నన్ను బి వేశ పెట్టి 

తండి)గారు సొగవురమునకు వెడలిరి, తెండ్నిగారు వెడలినవిదప నే 

నొక యపరిచితపరివారమందుండి యేవిధంబున గాలము నంఅకున్నా 
1 

4 

+ 
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యను చింత నన్ను వేదింపందొడంగెను, కాని, యమునా జేవి వాత్స 
ల్య'పేేము న్నే వా సమ్మిళిత వ్యవహారములు నాచింతను లీళు] మునే 
యడంచివై చెను. నేను వారిగృృహమునా స్వగ్యహముగ భావించి 
సుఖపూర్యకముగ సివసించుచుంటిని, 

నేను బొంచాయివగరమున దృఢ చికృము తోనుండినసదాచ 
రణసంవన్న నయి యుండేన---స త్పాంగత్యకుంన మెలలసచుండిన నాజీ 

వన మవశ్థము సుఖమయంబయి యుండేడిది. కాన్సి వీచారకరము! 
నా చార్భాగ్యవశంబున నొ నిజంబగు యధోవతన మా మహాశ్షేకి 
మంచే పోరంభ మయ్యెను, నాయాశాలత నిర్మూలంబ య్వెమం తత్కా 

రణంబుననే యిపుడుకూడ నెవలేనియు బొంచాయినగరము ేళెక్తినం 
తజశే నా శరీర ముకంటక మేయుంబిస చుందుము, వనాలు తండి) గారు క 

మ్మతి నాగపురమున కేగియుండిరో మటీయు నేదినమున నేచు విపిథ 
మముస కాలేజీ కేగితిన్సో యానాండొక విలక్షణభుటనము సంఘటిత 
మయ్యెను. అట్టిఘటన సంఘటించునని నేమ కలనేనియు6 దలంచి ముం 
డలేదు, కాలేజీకిబోయి చేను బెంచిసయిం గూర్పుండి యుంటిని, కొంత 

సేపటికి రమేశ చందు) డరుచెంచి నాసమోాపముననున్న మజియొక 
బల్హ పయి? గహార్పుండెను, నావలెనే వానిచేతియందుంనూడ వైద్యగ్యం 

డఢములుగలవు, అధ్యాపకు( ఉరుదెంచి బోధన మొదలు పెట్టినమొ (డట 
నతండును దనఫుస్తకుంను చెఆచి చూడ నారంభించెను. ఆసాపమూూరి 
యింకను .జెంటాడించుటంగాంచి వాకు మిక్కిలి భీతిజనించెళు. ఆదురి 
తాత్ముడగు ర మేళుని సందర్శనము నాకెన్నవడును గలుగడనియు, 
గలిగి నను సాధారణరీతిననునవి యు నా నమ్మకము. కొని నాయాశ 
నిరాశ యందు బరిణమించెను, ఆ నాంటిమండియుం బృతిదినము వాసి 
సందర,నము కాలేజీయందు నాకు. గలుగందొడంగము. ఊార్భాగ్య 
మన నిట్టిడీయేకదా! 
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ప్ కాంపు. వా ihn వమున నవేక వివారత 

క్ి వంగ నను దీ రమేకుడాత్తి పియాసమును బడయ 
చ లీ 
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స గక చాతిరఘఫంవ డంగితీని. 

స 1 
సనన Pn 

Pa 4 యొక సయతన ప ఈస్టు వడ్రే: జా స్తు 

రక్ 

జ్ Mn yf 
# 

een వ క్వ్వాట్లు జ్యూ రాజగు నొ జనని కాల వతు 
వ్ యాట ఎద్య నీజ్వ్యా భ్యావ; ౩ గావించుట దయంజేది రూ 

“చా క్రరయి "వేకు ప్ర ఖ్యాతుల 
er క వాచిసనంహా లేదు, ఇదియునుగాక నై 

దాస్ట్రభష్టసనమందు వాని కినకి. దీన, అయినప్పటికి వాండు నియ 
మితే రూసంబువన దిని కొలనుం ౫6 7 బేజీయం దుపస్థితండగు 
చుండుట నా దృవ కుం చెటు ' హోసాషస్పదముగను నా నాశ్చర్యజనకము 

నన్న. భాస గనె ఇసూ ౦డోను, ోర మేశ చందు" 
డేమనోరథహి. తోక స్ప రష్భి మవలంబించి” ననుపిశ్నము తటచు 
గ నా హృదయ"..వ మోటు గుండెలు కొ లేజీయందు? బ్ర వేశించిన 
ముదటిదిగ వ్వా? బంవ్మురించూకొొనటయం "జే కడ వితిని, 
సాయంకాలము కొళత్తీ ఎకచి.వీవప జేధింటి ~నెవునకు బయలు బేరితిని, 
రముక చందు గు నార్ల మధ్యమం జేయుప దవమేసియు గలిగింపంయ 
గదాయని కే కించి టిని, కొస వెంయడటుతలొనదింప ఇ కోయు, కాలేజీనుండి 
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వెలుపలికి వెడలి యొక యధైబుడిసయి నాకం.  'చెకలిపోయెనుం 
నేను చింతామణిగారు పంపి యుండిన బఒకిరరుం'పు:హ్యూసుండి బుంటిెకే wy 
గితిని, తదనంతరము నాలుగైదు కన శ మేకకు నాతో జే 

మియుం బలుక లేదు, కాదు. వివప న నసువప్త్ర జ తగు భససరించి 

నాతో సాధా! రణపిశ్న ముల నం భావింప మొకంారు జే నడి యే, 

చెను, కాదు అని యమా. నటు. నోరు జాగా బం EE లకుక్త తా ఖగ ya 
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© 

విద్యార్ధి జీవనయువ టి సుఖి జీ వ్వ జే... 
శ 

సత్పాంగత్యము లభించిన నిఃకల జె వక. *సవె సుకు! స్యబ్బకాలా స్థ 
వధియం చే విస్మృరణ ము గలదు యనే స సంభ సం “శానఫ్మని 

జీవిత ముందు. దటస్థిం ముచుకును, తాని, వివా: 

లు సాధారణ ముగవిస్ల సితిగ: అవు పిధముయున శబ పంపి శాణేక్రశే 
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పొందు భ్ ల్ో ర క గజ షల కల ఎవో ర ళం కా రలు బాందువులు సలుగురు, ఆనమువ్రరిలో అల్ జ్య స బలీ తో 

నాకు విశే Re టన శేష పరిచయమును సే స్నెహవా తునుక గాను అమె హీ వ, మెరిజ్ల 
# 

దుల గడ్ లేతీయుంజెకు. ఆపు ధనవ.పురా వము, తా సరఫ 

విలాసవతి పుంగోలుతస న న ట్ యు౬ గలుపుంోలుతనము గందం నె సుంకము ఆమె 
los wrt. 

నివ్మ.సటహూ నయ డి మెక a కపట ద మునూండ్ వెకయు పయన పో యు Je hn Khem 
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నుమురంపలేటలు, ఆనె దక కాలయు సఖుునో హాసం పరిహాసము (| వ్ర an క్త 4 షం దో 

బయం వొడ్డుపుచ్చుచుంటెడిది. "కాస బకంకర మా మె 

ల పీశ్నో ములకు సదుక్తరములొసంగుచుంకుటం జూ నుచుండెడి వారము, 

ఆమె విశేవరూపవతికాదుు కాని తత్కాలానుగుణ్యమగు (1ptodate) 

దుస్తులను కృంగారించూకొనుచుంగు కాఠణంబున మిక్కిలి సొగసు 

జూపట్టుజచుంజెను, అ 5 వముగృహూ ము క ఖాఖౌలకు మిక్కిలి సామాప్యమున 

“దావతి*ి త్రోలజేకియుండిన “గిరిగామ్” యందలీ తోటంయయందామి 

నివసిం చుచుంజెను. అపెతో నాకం బరిచయముగ లిగిన కుక టి రెండు 

మా సములవజకు నొెకరికొకరము మానస న్యానములను గావించుళొ 

నటరకుందు మిగుల శ ద్ధవహించి యుంటిమిం కొని తడనంతరము 

పరిచయ మును చేమ యు? బ్ర) గాఖమయినకొ' అంది మా యిరువ్రరి 

యంసు మిగుల సరళ ప్రవర్తృనముగలుగ నారంభించెను. మాయిరున్రు 

రకు నొకరింటికి మరియొకరి రాకపోకలు వృద్ధిపౌంనుచువచ్చెను, కి 

నుకసమముగ మేమిరున్రుర మక్యంతే గూఢ భావ సులసు గహూక నిస్నం 

కోచ భావముతో. బికటించుకొనం దొడంగితిమి, పోతి రవి నారము 
ఎస్యరవిహారమునకయి సముదొతీర మునకుం పోవుచుంజెడి నారము, ఆ 
సమయంబున తార తనపరిస్థితినంబంధమగప విషకుముబజను నాతో? 

జెప్ప్ఫుచుండేడిది, జేనుగూడం బ%ికటించుటకు యోగ్యమగు వివయము 

లను నామెకు వివరించుచుంటిని. ఇప్యిధంబున నొమెపయి నతిశయ 

ప్రేమ నాకం గలిగను, ఆమె నాదృష్టాయందు వింగుల వీనయసం 

సన్నగను నరళ స్యభావగను దోపందొడఠంగెను, ఆసమయంబున నైతి. 

శాబేవీస్వరూప మెటులుండునని నన్నె వరేనియు బృశ్నించినం దప్పక 

తారా దేవిచెసష వేలెత్తి చూపక మానజాలను. 

తారయందు నాకట్టి భక్షి క్పినిశ్వాసములు గలిగియుండినను సామె 

యింటిేసటకు నావం గాొంచెము సంకోచము గలుగచుంటెడిది. 



కారణం బేమను నామె తననిలయమున నొంటరిగను స తంతపూర్య 
కళను వసించుచుండెను. ఆమె యార్థికస్థితి సాధారణంబగు కతంబునను 
బొంబొంానగరముక నామె "కెట్టి చాంధవ్యులును లేవండుకౌరణంబున 
న్కు నామెనిన్నహాయయయి య ద్రెయింటియందునివసింపవలసివ చెను. 
ఆట్లిహీతురాలి గృవామునకుం బోయివచ్చుట యనుచితము గా 
కుండినను...నేహానియు లేకండీనను చింతామణిగారు ఫోవితుశేమో 
యనుభీతి నాకుం గలదు, వారియింట నేను నివాస మేర్పజ చుకొని 
మూండునాలుగుమూసములు గతించెను. అందువలన నాదంపతుల 
స్వభావము నాకు బాగుగ పరిచయ మయ్య, వారిరువునుు నన్నుల6 
బుతొకావిధంబున వాత్సల్య భావముతో జూచుచుండిరి, తదనుపారము 
గ నాకం దగిన వసతులనొసంగుచుండిరి. వారు నన్ను “నివితయాలన్య 
ముగశేల వచ్చుచుంటి”వని పిన్నించుటక సహో సంకోచించు 
చుండిరి. తనూస్ఞలంబునం దండిగారు నన్ను యభేచ్చగా నుంచుటకు 
వారికి తప్పక సూచించి యుందురని శేనూహించితిని, వారికి నాపయిం 
బీతికలదు కాని భకి లేదు. బహుకః నాయందు త్రుసులభొసద్దుణంబుల 
వూరాభావమే వారికి నాయందు గలిగిన విర _క్రీకి గారణవాయి యుం 
డవలెను, ఎవరిగృవాంబున నేనునివసించియుంటినో వారికినాప బుగ్గను 
ముగనశిద్ధ గలిగియుండుట నెణింగి నాకమిక్కి_—లివి హౌ దముజనిం చెను. అట్టి 
తరుణంబున నాకు. దారతోంజెలిమిగలుగుటచే నేనును డారయు నొశే 
గృవాంబున స్వతంత్విపూర ఏకముగా నివసించుచు విద్యాభ్యాస మొనరిం 
చుచుండిన నెంత శే)యముగ నుండునని, యోజింపందొడంగితిని, విద్యా 

' భ్యాన ముచితరీతి జరుగతలదు. హృదయవిషాదము తొలలగలదు, ఎ 
. ప్వుడేనియుం బిసంగవశంబున నేసీయభిపాయము తారక్యంబికటించిన . 
నామె నాయెదుట స్వాతం తార్యివస్థ మనోవార చితిపటమును జితం. 
చమచుండెడీది నేను చింతామణిగారిగ్యవామును త్యజించుట స్ట్ త్యం 
తాతురత నందసాగితిని, ఒకనాండీ విమయను బాగుగ నిశ్చయించు 
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కొసి తండగారివ వరము వాిసికిని, తత్త సే తండి గారు బస 

న్నవూర్వక ముగం దను యనుసుతినొసంగిరి. బావను! ఇత నేవిం 

కలడు? మూూండునాల్లుదినము లలో నొక వుంచి యింటిని చవొడుగకుం 

గుదుర్భుకొని నేనును దారయుః నలిని యందు నివసింప: దొడ ంగితిమి* 

స్వేచ్భావస్థయందు మేవిళువృుర ముక మాసము సుఖపూర్వశముగం 

గడపిలిమి, తార సవావాసమున నాచకువ్రు బాగుగ. జరుగుచుండెను, 
మజీయు నధ్యాపకుండు నన్ను లన్ష్రంచి “* చూమె యు. దారవిధంబున 

జుణుకయిన "బాలిక యని” ప్రికంసింపదొడంగాను, ఆవిఇతి నాలింఛి 

నేనధిక పిమోదచిత్తనయితిని. ఆశేంరుస్సంతశయుః జార దిగందలంచి, 
నే నామెను/ూహూడ నుల్లసింపజేయ=దోొడంగితిని. ఆ సవముయంబున నౌపరి 

స్టితివయి నాక ధికాభిమానము బున్లైను, పరీశ్రాపర్యంత ము నిట్టి విధంబు 

ననే మేమిరువురము గలిసి యుండవలయుసను గోరిక్ర నృద్ధియ య్యెను, 
తారా బేవి శుద్భాచరణనునం డంతదనుక నాకణుమాత్తిమయినను 

సందేవాము కలుగలేదు. నేనావెను పృత్య్వత్షు నైతి కొదేవియనియే 

తలంచుచుంటిని. అట్టి ేపీనికటమునలా-న "హృదయ చార్చల్య మూవ 
శమిల్లునని యూహించి యవసరముగలిగిసపుజెల్ల నాహ్బనయ పేటికను 
చెజుచి యామెకుం జూపసాగితిని, ఆసమయంబులం దార నాతోనేసా 

నుభూతి వచనంబులబలుకు చుండెడిదో యందు. గల్సితము లేశమయిన 
ను నాకు హృదొగోచరము గాకుం జను. పీతొరపయి నాకట్టివ శ్యాసముగల 
వో యాసె నన్ను. దన మాయాజాలమునం జిక్కించుకొని యవిసీతి 
మార్గమున బడందొ)సి నాసర్యనాశ మొనరించునను గల్పన యయి . 
నను నాకప్పుడు. గలుగ లేదు. అయ్యో! 'తొర! తుదకు సీవే నాయెడల 
విశ్వాసఘాతంక మొనరించి నిరంతరము నాజీవనము కళంక మండిత ముగ 

ను నశొంతిమయంబుగను చేసి వైచితివికదా!” యని'వెకనొంద సాగితిని, 
ఒకనా(డు రవివారమున బొంచాయిసగరనుందొక మహిళానళ్ల.. 
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కూడెను. ఆసభాంయయంపు పొబ్లొనటకయి నేనును దారయు నాహ్వానిం 

పంబడితివి, మేమిపవ్రురము నచటికేగిలిబు, ఆసభ యేకారణమున 

సమా వేశమయ్యినో నాజ జ్ఞపి కడు, కాన్సి యా నాంటినుండియే నా 

వాస విక యతవకనము పార్తకంభ నమ మ్యొునుం తత్కారణ మువలననే 

యా రవివాశపుస్నృతి నాకం ంతదనుక బాగుగం గలదు, ఆనాడు మేమి 

రుభ్రురము బండీ al యా సభజభంబోయి వచ్చినను నది వేసవికాలపు 

దినవగసటచే నాకది కోశము గలిగాను సాయంసమయమున నావ 

వివోఫవీడనము పో ఏరంభమయె పిన  బౌధను నివారించుకొొనుట 

కనేక చికిక్సేలను ల కాకి పియోజన మేమియు6. గలుగ 

దయ్యె, ఆదినములలో తా గాజేపి సెహాదరీవాత్పల్యమున నన్ను 

బేమించుచుండేడి ది, నా సుఖనమువలన నామెకు సుఖమును, నాదుఃఖ 

మువలన నామకు దుఃఖమును గలుగుచుండెడిది, నాళిరో వేదనమును 

గాంచి యామె మిక్కిలి కలతనొంచెను. మతీయునొమె మనసార 

నాకు శుళూవసు జేయుచుండెను విదేశమంచెచటం దనవారు లేకం 

డికో యచటం దార కేవలము నాయందలి పేమూాతిశయంబున నటు 

© “క్లేశ వడుచుండు టను గాం నసొష్బాద యయ కృతజ్ఞతతోనిండి 

ఫోయను. నాశిరోవీడన ుపశమింపకుండుటము గాంచి యామె 

మిగులవివో గలచిక్స యమయొువ న ఎీమయొకయాపషద మును గొాలుటక యి 

యామ నాకొసంగెను, నేఃటిదవ.క నెపెక్టైను నా సమక్షమం వామె 

తెజవకండినేో చానినండియొక సీసాను వెడలించెను. కొంతయాషధ 

ము నొక కాచపాత)మునంగుు బోసి తా గుటక నాఫొసంగెముం చొని 

నుండి యొకవిధంబగు వాసన వెడలుచుండెను,. దానిని గోల నొమన 

స్పునందు6 గొంచెము సంచేహముపుమైను. కాని, నాసంచేవామును 

దారకు 'వెల్లడింపంజూల నై తిని. ఆయావధమును సేవించుటవలన నొలిరో 

వదన ముపశవించ్లైనో లేదో నాకు దప లేదు, కాని దానిని గోలిన 
1 
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విదపం గొంత సేపటికి నాకన్న లు మూంతలువడెను, నేను నిదిించితిని. 

ఉదయమునలేచి కాంచునంత నా శిరోవీడన మృతరించియుండె 

ను, నాపికృతియు నితరదినములవలెనే స్వస్థతగలిగియుండెను. పొత; 

కాల భోజనాదికములు దీరినపిదప మేమిరువురముక చోట గూర్చుండి 

విశ్యాభ్యాసమును జేతుందొడంగితిమి. ఆ సమతంబుననే నాకు గత 

దినపుచావధవుసంగతి న్గురణకువచ్చెను, నేనొమెతో,ోసఖీ! నిన్న టిదిన 
మున నీవు నాకొసంగియుండిన యావధముపేేేది?అని పృశ్నించితిని. 

తార మందస్మితవదనయి “చానితో నీకేమిపనిగలదు?” కడి 
చియుః గూరలచవులడుగనేల? “సీశిరోపీడన ముపశేమి లైనా లేదా? 
డానిని మాతిము వివరింపుము!” అ నెను 

“వివో వేదనతగ్గినది = అందువలననే దానిపేరు నెజింగియుం 
డిన నగళత్యముగలిగినపు డుపయోగింపనగునని నిన్ను. బిశ్నించుచుంటి 

నసో నేను బలికితిని, 

'తౌరహిాఆ యాషధ మెంత శష్టమయినది యో యంతియే వెడుగయి 

నది, చానినధికముగ నుపయోగింపరాదు, అటుకానిచో, శిరోవీ 

డనము గలుగకుండినను డాని నుపయోాగించు కోరికపుట్టు 
చూందును. 

తారపలుకుల నాలించి నాసంజేవాము మజశీయు దృఢ మయ్యె 

ను, శిరోవీడనము గలిగినను నీవు మధ్య పాన జెబనరించుట మంచిది 
కాదని నాయాక్టు నాకు బోధించెను. నేనామెళో=ోసఖి! నీ వుచిత 
కార్య మొనరించితివికావు. నాశిరోవీడన ముపశమిల్ల కుండినను నే 
సీఏిషయము దొలుతనే యెతింగియుండిన దానినెన్న టికి. గెంలియుం 

డో నని పలీకితిని, 

అంత తార నావెన్నుజజచి * అపహావో! నీవు బాగుగ 
బలిక్రితివి! ఆంగ్లవెద్య శాస్తానుసారము 'బాందితజచుగ నాషధమ్తుందు 
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గలిపి సయోగింపయజడుచోన్న ది, మధ్య మెంత చడుగయిన పదార్థ 
మో యయంతమంచిపడార్థము,. ఉచితసమయమం దుచిత పరిమాణమున 
దానిని సేవించుటవలన నొక యుత్తమావధముపలి నుపయోగించుకు, 
అల్ల పీమాణముగ నియమితరూపంబున మద్య సేవనమునరించెకు 
వ్యకి నిరంతరము పుష్టి గలిగి నిరోగియయీయుండునని డాక్టరుల యము 
భవము, నేనుగూడ నౌవషథయావంబున దిని మవయోనగించు టనుచిక 
ముగం దలంచుటలేదుో అశాకు, 

తారవాక్యముల నాలించి నేను నిసబ్లనై_తిని, తార కథనము 
నాకొకప్పు డుచితముగను మజీయొకతజి  ననుచితముగను వోయం 
దొడంగెను, తుదకు నేనావిషయమును విచారపూర్వశమ*%స మిమాం 
నను గావించి వారుణేజేవి నారాధించుట కేవలమనుచిత మేకాదు, 
మహాపాతకఠ్రమనియు నిశ్నయించుకొొంటిని, ఆ నావశ్యకంబగు పత 
పాొశనమెొనరించి సాత్వికమనోవృత్తిని తామసిగ నొనరించుట, విజా 
రక క్పీనిగోల్పోవుట, పాతకముగాక్షండినను మజియేమికాలలదు? వ సు 
'రొపానంబువలన మనుజుల యుచ్చమానసికభావములు నశించునో, 
ఎయ్యది సంఘాత కపతనమునకునుం రాష్ట్రదుర్భలతకును గారణ భూతము 
గునో యిట్టి ముద్యమును పాత కాధిష్టాతి చేయని యెవరు బలుకళం 
దురు? నేనొకమా ఆీసురాజాలమునం జిక్కియుండినను దానిసేవన 
మువలన నాకు మిక్కిలి పశ్నా తాపము గలుగందొడంగెను. కాని, నా 
యభిప్రాయము దారవ వెల్లడించ నైతిని. 

| ఇట్లుండ రెండవశనిపార మరకుచెంచెను, నాహృద యో జ్వేగము 
కొంత యుపకేమి లైను, - పితి శని యాదివారములు, సెరవ్రడిసము 
లగు కారణంబున నాదినంబుల మేమిరువుర మన్య సఖుల యింటి 
కేన కూర్చుండెడివారము, లేకు వారు మాగ్భవామునవ విచేసెక్షి 
వారలు ఒకశనివార ము మేమికువురమునొక కె 9స్హ వసఖ మిందిర మున క్ష 

శ్ 
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నామె యాహ్వానముం బడసి కూర్చుండ. బోపివి, ఏవిషయుమును 

గూర్చి నేను భీతిల్లుచుంటినో యా విషయమే యచట మరల నౌ 

సమ్ముఖమ్మూనకు వచ్చెను, మూాయిరు వరి యాద రాతిధ్యమున జ్ఞా 

ఎకేస్కవ సఖ వ యెపడార్థములను సమకూర్చి యుంచెనో వానింకం 

జారక్షవన్షముగల తరళ పదార్థగు-ను గలడు, చానిని గాంఛినంతనే నా 

చిత్తమునప వ్యాకులతయు వ్యగితయు జనించెను, అసమయంబున నే 

నీ వృసంగమునండి విముకి,నొందుట గ్రే స్రయత్నేములను గావిం 

చితిని. కాని యవి యన్నియు వ్యర్థములు, వారిరువురి మోహాన 

శక్రియే తుదకు విజయమందెను, ఆ దినముస నేననిచ్భా పూర్వకము 

గ బాటిలు (000816) నందునివసించుబేవి నారా థించితిని, నాకు మదిరా 

_ పానమం దత్యంతవిముఖత్వము గలిగియుండిన కౌరణంబున నది యుద 

_ రస్థమయిస తోడనే తత్తరపాటు గలిగెను. వారిరువురు నావెన్ను 

నిమురుచు నన్ను మిగుల బుజ్జగింవం దొడంగిరి, నోటిరుచిని పరివర్తన 

"మొనరించుటకు. గొంచము మిష్టాన్నము భుజింప నొసంగిరి, కొంత సే 

పయినవిదప నాకు మిక్కిలి యానందము గలి”ెను, నేను సౌఖ్య 

సోపానములపయి నెక్కి. పోవుచుండినటుల దోప దొడంగెను, ఉశ్తే 

జక దివ్య సేవనమువలన నాకు మిగులనుత్వాహాముగ దోపందొడం 

గను, నేను నాసఖు లిపవురితోడను బిగ్ధజుగ నవ్వుచు నార్తాలాసము 

లను గాపింపం దొడంగితిని చాలసేపటివజకు నచట నేయుండీ ' నేను 

చారయు నాక్రైస్థవసఖవలన వీడ్కోలు వడసియాయు బండిపయినెక్కి- 
మూ నివాసమునకు మగుడివోయితిమిం 

శాత యయ్యెను, శయ్యపయి. బరుండినతోడ నే నాకు నిదుర 
పెను, మెంస్థవసఖ యింటియందుం గడచిన విషయమును జర్యా 

లోచించి నా యొనర్చిన కార్యములందలి యుచితానుచితము 

లను దర్శించి నిశ్నయించుకొనుటకు జశనాసవమయంబున నశక్తురాల 
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ఎనెలిని తత్కారణంబుక దందిను నిజంబగు నసుముప్పిగం దలంచి యుం 

టిని, పాంత్యకాలంబున లేచిన వీదప నాకు మిగుల నమూంద్యముగం 

వోయచెనుం 'రాతింయంతేయు జాగరణయందు గతించినటుల నాక నునో 

గోచరంబయ్యెను. స్నానానంతరమునం గొలందిగ నారగించిన పినప నా 
హృదయము కాంత స్వస్థపడెను, నేను గావించిన కార్యము లుచితే 

ములా యనుచితములా యవి సావధాన చిత్తముతో వివుర్శింపం 

దొడంగితిని_“మితమనస మన్యపానమంచు పాతకమించు కేనియులేదులో 

బట్టివిధంబగు వి విలక్షణయాలోచన నా హృదయమందు జనించెను, చేను 

మరల నిటుల యోజించితీని—వఏ తొరయందు నొకింత విశ్వా 

సము గలదో___ఎపరు సనాకంెట విద్యావతి యో అసమాన 

శేముపీ. దురంధరయోూ,-లా-- దూరదర్శినియో, యాసపెయే మ్యుదపొన 

మునం దెట్టివోషము సనౌచిత్యమును బాతకమును లేనటులం దలంచు 

చుండ నేవ బాతకముగం దలంచుట కేవలము నామరార్థతయు సజ్జా 

నమును గాని వేజొండుకాము వ శె 9స్నవసఖ మమ్మాహ్వానించి 

యుండెనో యామెకూడ  సుశిక్షతయు , సభ్యయు శ్ర్రీమతియు._నై 

యుండెను. అమె సమయానుసరణి నిశ్శంక ఛావంబుతోం జేతియందు 

సురాపాత్రమును ధరించుచుండ మెద్యము జెకుగయినదని తలం 

చుట కేవలము నాయవివేకము, ఇన్విధంబున 'యోజించుచునేనునా 

గదియందుగూర్చుండియుంటిని, అంతం చారయకు బెంచి, లవంగా! ోని 

న్నటిదినము న మనమే సఖయిటి కేగియుంటి మో యామెన్లునేటి సా 

యంకాలను మనంుింటికిం చిలువ నూహించుచుంటిని, ఇందు సనీయఖి 

ప్రాయ మేవిోయని సన్ను బిశ్నంచెను, నేను సందిగ్ధ మానస నైతిని 

నేనామెను బిలుచుట కీయకొనకుందునేని తార మానసము నొచ్చు 
ననియు, నంగీకరించినవో గతదినంబు భంగి మరల బాటిలు నందుండు జేవి 

నారాధింపవలసివచ్చు” ననియు శంకించుచుం చారతో శకి పిలిచినంత్ర 
ల అల సాల 

టే 



120 లవంగ లత 

మొతిమున 'నెట్టిహోనియుం గలుగదు. ఒకరి గృహమునకు మజియొశరు 

వచ్చుచు. జోపుచుండుట వలన బరిచయ నుధికమయి స్నేవాగ్ళంథి 

దృఢ పడును. కొని దయయుంచి యాతిథ్యమునక యి నుదిరము నుప 

యూగింప వందువ్రుగాకి” యని పలికితిని, 

| తార నా చుబుకమునుబట్టి యాడించుచుం గాంచేము హేళన 
తిరస్కార వ్యంజక స్వరంబుతో--సెబాసు! సీవు జాగుగంబలికితివి! 
చెద్యవృత్తి నవలంబించువార లిట్టివిధంబున నొక తుచ్చ పడార్థమునకు 

భీతినొందిన నటుల నడచును? నవస్తువుయొక్క గుణముగాని యవ 

గుణముగాని, దాని యుపయోగముపయి నాధభారపడి యుండును, 

ఉదాహరణమునకయి ోవివనుి”నుగూర్చి పర్యాలోచింతము, దానిని 

చేవించుటవలనం దత్త్సణమే మృత్యువు సంభవించుచున్న ది. తానినే నియ 

మిత పరిమాణమున నౌవపధమందు కోలుప్రుటవలన నది యమృత తుల్య 

ముగ గణకారిణి యగుచున్నది, ఇట్టిస్థితి యే మద్యమునకుంగాడ6 గల 

దసితలంపుము, శ్రవ్యంబగుముద్యమునుబితిదినమునియ మపూథ్వకముగ 
'నేవించుటవలన బ్రకృతి నుత్తమరీతి నునుచును. అధికముగ సేవించు 

టవలన నదియే జీవనాశ మునరించును. నాకథననుందలిసారాం 

మేమనిన “ఏ మనుజుంజేనియు నే వ్యసనమునకును నళీభాతు(డు కాం 
గూడదు.” 

=. ఇటులలులికి కార ఎకేస్థవసఖ చేర సాయంకాల సమయమున 
విచ్చేయట కుత్తరమునువోసి దానినొక సెవకనివలన నామెయొడద్ద కం 

బు_త్తేంచెను. తార యిట్టివిధయబున నా యనిష్టనాధనపియత్న ముల 

బాోరంభించను. కంతదనుక నేనాెపె స్యభావమును ' గుత్తింవణజాలనై. 

తిని. ఆమె సన్ను బాగుగ పేమించుచున్న దనియు సాళుభకాంక్రి ణి 
యసియు నొ సంవూర్షవిశ్యాసము, వాస్తవమం దామె నన్ను వ్యసనా 

ఖననుగల చేయా దలంవుతోడనే యా కపటజాలమును బన్ని యుండెను. 
క ona ఆ rr ] 
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వేకియయినసు...-ఎట్టి కారయ రి వరం ము లు శరీ యుకొయుక సరి ల్లో 
ద్ఞుతుడయినను.సదా 

పాన MTD! సం బవ తంతు: స్తు స్సు వాసివముుప్రు వముపో "ly, 

'ధెర్యములేని చ దే హాప్ ఎ పుర: ఎపుిస పో 5 సనతండొకా 

నొళప ప్వుడు మహాబ్టాయుంకడ వరాహా కంపనం జిక్కు_కొనక మానం 
డు, అందునక్ష జలం 3" "దాహొరణ యు స్యయముగ నేనే, సాధారణ సే 
సిద్యావంతుయగాని 5 న ౫ యొసండు సదాచారిన దృష్టి 
గోచరుడగుచుండునో యని వాని భునో ధైర్య మేకానివేజెండుకానా! 
నేవ బాగసన సుళిక్షి తను, మున గ్రపనుబోలం భయంక్ర రపదార్థ మోజగతి 
లేదని నాకు. డెలిసియుండినను సఖ హత్సాహమునలన= హృద 
య దుర్చలకార ణంబున నారితోపాటు నేనును సురా చేని నాఠాధిం 
చుటయందు కత ఏసఖపయి నాకు పృగాథచే వము 
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చున్నదను లాంఛన మామెవనయుద బెం సననం ర స ఎబేహించుట 

యు నసవమంజసమేశాక, సపాపచుడాంగుచ స సాొదింసరుంటిని అ టై - 

విధంబున వారిరువురపయి నానిన్నాస గి వా గజము కుతాసముల 

లో చేను వూర్ల రూపంబున సురా స్రీ ఇన: మక స “యఏతట 

చేశే సురాపొనమునకయి శంస నాని నలుయాజణు నా 

సఖుల నుపహోరమునకయి ఎడానశ్యట చం చో నించిన. ఇన్ని నౌళ్ఫకు 

లవంగలత నా వహాయాడాలయు.5 దెస ఫం పనన టా అనియు, నొ 

మనోరథము సపలీకృతంబగుటప  సుప్ట్రదెంసశ్రైనచు. సుంటేహయు లేదని 

యు చొర నిశ్చయించుకొ నెను, 

ఒక నాంటివృ త్తాంతము:--- మ జ స మయ్యును. భాస్కర భగ 

వొానుండంతకుంటూర 1 మేయ సాచ. ము ౫ టు కుంోయుండొగి యుండెను. 

అంధ కారము సలుగడల తననామా జ Asoo విస్తృత మునిం నుక 

"నెను, నేను దారయు సొగదిరూందుం ౫హూ 'సృృండి యుష్తానోప్వైం బగసం 

గించుచుంటిసు, అంతం దటాలున చార జేచిసదిణాసు వేలీయు 

మూడునాలుగు బాిందిసీసాలను దీ దిసికొసు సాకి దితోవికివ జి నం, మ 

దిరమును గాంచినంతనే న" వాదరుక = హక నుం ప సన్న చునంబు 

తోం దార చేతియందలి సీసాలనంకుకెస నాను నోపకి వెలువరించి 
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భదుసనోకండవ పి కొర్కణ ము 

గలదు వారిరుష్రకుుటలసి న్నావెల గుటిలను బన్ను చుండిశి, కాని, నేన 
"హా రాతములు తొరతోంగలిసిమెలసియయుండు చండినను, నసాొకొజాడ 
యిసుమంత మైనను దెలియదయ్యెను, దీన నామె యెంకటిధూ ర్తురాలో 
యూహింపనగన, ర మేకుః:డటులం బాొరిపోయినకిదప నా కనివార్యం 
జగ కోంధ ముదయించెను, నా కోవమంతయుం దారపెం బ్రియో 
గించు తలంవుతో నేనామెను బిగ్లజుగాం బిలచిలిని, కాని యామె 
నసాయెదుుటజ రాదయ్నును. నాకోప మివుమడిం ణెను, నేను మఠం 
సోపవూరిత స్వరంబుతో, “శారా! తారా!” యని బిగఆగ నజుచి 
తిని, పీత్యు త్తరము లేదు. నేను కోం9ిధావివ్నునె యుందుెటుజీంగి యామె 
పలుకుట లేదనియు నరుజెంచుట లేదనియు. దలంచి రోపాకలిక చికం 
బున గంపించుచుం జంచలపాదవిశ్లేపంబుల చార గదిలోనికేగతిని, 
ఆశ్చర్యము! కారగాని య*మె సామానులుగాని యఈచట లేవు. నా 
కధ మాశ్చర్యరూపమున మార్చునొందెకు, ఆగది పరిశుభముం 
దుడిచియుండెను,. తుదకోొక్ష కాగితవుముక్క_యన నచట జూపట్టక్షుం 
పను, తొడ యాగదితుందు లేకుండుట గాంచి నోపయి నేనపిసన్న 
సతిని, నాభాగ్యముపై లత్షలకొలంది దోవముల నారోకించిలిని. నే 
నేమియు 'జేయంజాలకం దుదకు వెక్కి వెక్కి యేడ్వ నారంభించిలినిః 

దుఃఖ పరితాపంబుల నేనెపు డలయికనొంపతినో యవుడు నా 
వృాద్భారము గొంత కేలికపడెను, “ఇక దురవిల్లుటవలని బియోజస 
మేమి? గతమునకయి పగవజేల? ఆగతమును యోజించుకొోమ్మని 
నామాససము నాకు బృ్ఫిబోధింపం దొడంగెసు, నేను నాగదిలోనికి 
ముసడివోయి వాలుక్రుర్చీలో: బరుంటిని, ఎ క్రైుట్టులనో నా హృదయ 
మును దృఢ పటచుళొన్సి సలు తెజంిసల యోజింపసాగితిని,  మజీయు 
నిప్రుడేమి చేయుఃదగుోనని నా వాదయ మును బలఈమాజులు వ 
శ్నింపం దొడంగి లీని. . పాతుత్తరముఫాోఖ(శ .. నేమినేయం గలవు 

ను ఎకో 
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అవుడు రమేశుని శరణు చెచ్చుటకంెట నితరోపాంయయ 'మెద్దియు లేదు.” 

నే నెవనిని హృదయపూర్వకముగం దిరస్కంరించు చుంటినో- ఎవని 
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వానికి శరణు చొరవలయునా! కటకటా! ఎంత యవమానకరవముం-= 

శ్లేశజాయకముణ-మర్భ వేదన పాఠము! నేనావిమయముల నర్లించుటకు 

నా లేఖనియందు కక్తిచాలదు, వ రమేళు నొకనాండ నా చఠణ 

సాన్నిథ్యమున బ్రేమబిక్షను 'చార్థింపం దిరస్కరించి యుంటినో యట్టి 
వాని సమ్ముఖమున శిరమువంచి---కాదుకాదు---నాని చరణము 
లను కములములభ'6గి కోమలములుగనుాావ్చుజులములుగసు దలంచి 

నా కరద్యయంబున నదిమిపట్టు యోజన నాండు న* హృదయమందు 

బుళ్లైను, శోకము... పరితాపము, అయ్యా! ఇది నాయదృష్ట 
చమత్కారము కాదుగదా! ఛీ! కాదుకాదు, ఉచ్చృంఖల మనోవృత్సి 
బోధనవలన గలిగిన దుఃఖదాయక పరిణామము---జాతి నిబంధన ముచీ 

శీంచిన దారుణ ప్రతిఫలము, నాకు సరశార్లపముగలుగుటకోయి- 

'యోగ్యంబగు ప్రొచీన హొథానుసరణకయి---నాతల్లి యెన్నెన్నియుప 
_ చేశవాశ్యములను బలికియండెనోయవియన్ని యు నిరర్ధకము లయ్యెను. 
నూతన సమాజమందలి యాభునికపిథల ననుసరించుటవలన---నవీన 

నాగరకళతా సంపర్క మువలనం---నా కెన్న జేనియు వంచసగలుగునని 
_ నాఠకవుడు తోంచవాయొను, తత్కారణంబున నాతల్లి సదుపబేశముల 

నాలించి మిన్నకుండెడి దానను, ఇంతియ కాదు. నాతల్లి తన సంకీర్ణ 
వాదయాను సారముగానరళ ఈతే వేసతను నా నుఖమార్ల 

_ మును గంటకాకీర్ణముగం దలుచుచుండెకదాయని లోలోన నవ్వుషొను 
చుండెడిదానను, జొర! తొలుతనుండియు నా కల్లి యాదేశానుసా 
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ముగం బివర్తించియుండిన నిస్సందేవాముగ చే(డు నాకిట్టి దుర్షశ 

గలిగియుండదుకదాయని యపుడుపక్చాత్తాపసంక ప్త వనన, నెతిని, 

అట్టి శ్రేశజనకపరిస్థితి యందుం బదిగంటలెపుడుకొశ్లునో నాకం 

చలియదు, గడియారమువంకం గాంఛచునంత౬ బదిగంటలుదడాంటి పెగె 

బదునై దునిమిషములయ్యెను, కాలారీతమునుగాంచి మానసిక వేదన 

వలన సంత ప్పచిత నై యుండినను సుస్నాతనై , వేగమేభుజించి కాలేజీ 

శేనికిని, అచట సహాధ్యాయిస్సఖుల వొారాలాపములవలనను - హోన్యక 

లాపములవలనను నాహృదయవీడనము గొంత యుపశమిల్లైను. అకితం 

డారయు రమేళు(డును వచ్చి చేరిరి. ఆనాండు తారతో నేనేమియు! 

బలుక లేడు, ఆమెను గాంచినంత శే నాకని వార్యంబగు కేంధముప్పతి 

న్లైను, కాన్సి వినశనై మిన్నకుంటిని, ఆనాండొక పొఫెసరని వియోగ 

( Practical 1 వ్యాఖ్యానము జరుగునా యుండెను. డాదాపు రెడ 

గంటలగుసడి కా న్యాఖ్యానము పరిసమాపి నొందెను, మేవాందఆటుము 

(విద్యార్థవి ద్యార్థినులము) శా లేజీనుండి వెలు పలకు వెడలితివిం నేనునిలిపి 

యుంచినయ క్రైబండ్పయి నెక్కు_చుంటిని, అంతనొక విలక్షణదృశ్యము నె* 

కొంటంయబడెను. ర మేశు:డును కాలేజీనుండి వెడలివచ్చి తక్ట్థ ౯౩ మెతక బండి 

నచైకం గుదుర్చుకొని యందు! దారాస మేతు.డై యొక్కవెప్పునకు వెడలి 

పోయెనుం ఆదృశ్యమును దిలకించినంత నే నాక ధికాశ్చరషము జనిం చెను. 

అయ్యది నాకం గొంచేము వెదుగుగనుదోంచెను, కాన్ని నేనేమి సేయ 

గలను? దతార నాసఖరూవంబున మెలంగచుండిననాండు ర మేశచందు) 

నిపై నధికఘృణత్యమును బదర్శించు చుండెడిదో, యాతారయే నాడు 

రమేశుని పెంట నొక బండియందుగార్పుండి వెడలుట గాంచినావృదయ 

మంద నేకవిభార ములు మొలకలెత, సాగెను? నేనివ్యభంబున యోాజించి 

తిని=-వతార నానమక్షమున రమేళునితో నొక వచనమైనను బలికి 

యుండ దో... యింలియ కొదుూవాని వెపునకుం దన కటాక్షపిక్షణ 
SSDS DERE CR SHR sD 
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వముయినను బిసరింపంజేసియుండదో, లపుట్రితొార నేయ చిరపరిచితం 

'రాలీవిధంబున రమేశునివెంట బండియందు: గా స్పండి పో వ్ర చున్నది! 

తత్మా_రణంబున చేను బొంబాయినగర ముస జౌదపిండిన నాంటి 

నుండియు వారలు నామె గుతంతిములను _బన్నుచుండిరని నేను స్థిర 
పజఅచుకొంటిని, మంచిది! ఆ విస ము మక మండు ఇటుసినముయ]! * ప 

శో రమేశున'కేపుడట్లి సంబంధము నంకస్పేవాబంధసమునుగలదో నా 
కిపుజెచట నేనియు నాశేషియముగలడా? రమేళుండు నన్ను జేపష్టునా? 

ఇట్టివిధంబగు పిబలళో కాన్ని వలన దందపహ్యూమాసమానసనయి=కుతేం . 

కాపరివృతనయి-చీంత లతో-తర గాంబులతో- సాహ్బాద యుముసుజ ర్త రీ 

తముగావింపందొడంగితిని, నేన మిగులని రాశాచి త్త నె తిని, మరలనేనిటుల 

దలపోసికినిపా-ఇవు డవివాహితనుగ నుండుట యౌ శ్ర యాదాయుకము, 

రమేళుండునన్ను వివాహ మునరించుకోొ నసంసిద్ధుం యినను నీమవానింబరి 

ణయమాడను, అట్టి యధమునకు భార్యనైై 'వంంంగటకంకొురి గవులా 

 కికోరునకు చాసినై యుండుట యే "శేయస్కర ముం అకటా! కమలా 

కిశోతుడు తన చరణసరోరువాంబున స్థానమొసంగియుండిన నా. 

జీవనమెంత 'శాంతివముయంబ ము యుంజెడిద! నాతంతసుఖ మలవడియుంజె 

డిది! ఇట్టివిధంబగు నుబ్వే గాను తాపంబుల సాహృనయ మ నిండిపో యె 

ను అట్టిపరిస్థితియందుమూానవుండుసుఖ మార్లకోధనమునకయి వేగి రించిన 

నదివానిస్యా భావిక మునకు వితుద్ధంబని తనరు వచియింసగలరు?మూాన నుం 

డునిరా శావీడితుండయియ గాధజలరాశియంనుమునుగు చుండెను, నాని 

జీవనము లోవించుటయం బెట్టి సంచేహామునులేదు. అట్టి తరుణంబున 

వానికొక జీర్ల క్షత్శణఖండ మేనియుం 'జేజిక్కిన వానియందు జీవనశక్సి 

వచ్చిచేరును. అటులనే యపుడు నాస్థితి యులలదు, నిరాశ నన్ను 

చాసీననుగ జేసియుంచినన్ము విచ్యార్డననును సుఖెచ్చ ; నడువమునడునము 

న న్న'క్సావా పూరితనుగం జేయుచండెను. నేదెనివిదిదినములదనుక నే 
py 
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spies జనితేప పరిస్థితియందుంటిని, తదనంతరము నొకానాంటి 

విషయమెపుడు జప్షికినవచ్చుచుండెనో యపుడు రెండుగంటల కాలము 

గన్నీటిని జివహింపంజే జయు చుం గూర్పుండియుండెడిదానము. తండి)గాతు 

నన్ను వోడ్కొనివచ్చి చింతావుణిగారినృహవుందు. విడచిపోయిరి, 

నేను వారియుంటజే యింతదనుక నివసించుచుండిన నాకిట్టె వఏిడంబనమే 

లగలుగు? కాని, దుఃఖముననుభ వింపువునియే యా క నామదుట 

లిఖంచియుంజెను. పిన్న నాంటినుండియు స్వాతంత్యానవస్థయందు 'వెలం 

గియుందడుట వే. జింతామణిగారి పొచీనహిందకాక బుంబ సంఘసంఘట 

నము ప ee జేను నాపాదములపయి స్వాతంతల్యికుతా 

రముతో మోదుకొంటిని, మానూతనమకత వముందలి స్యాతం తా్యావస్థ 

యందునుబాచీన శైలి పందూ సమాజా చరణముల ందునునాకపు'కు విస 

ర్యయముడోంప సాగెను, పిమాదము వాటిల్లి నవిదపమంచి చెడ్డల యోజన 

వలన జయాజనమేమి? “వేయికాలిన విదస నాకవల బక్రైోనను. 

సామెత నాయెడల పూర్లరూపంబున జరితార్థ మయ్యెను, ' నాస్తవ 

మందు నేను జ్ఞానసంసన్ను రాలను, నాయందు వెదుప్యు ము.రాప ము- 

యొపనను-సౌందర్య మాది సమస్త మోవా సామగ్రోయుం గసాడియుండీ 

_నకతన నే నధికగర్వపూరితమతినై యుఎటిని, ఆ మోహరూ పకుహరం 

బుస నాహృదయమును మాటుపటచి, యెల్లరను an దలం 

చుచుంటిని, అంద ఆధర్భ్మపివర్హ నులనియు నేనొక్క_అెనే ధర్వ్మాధర్శ 

విచకత్షణవత్షననియు6 దలంచుచుంటిసి, సారాంక మేమసన్మ సీజగతియం 

"జీ సౌరపదార్థముగలదో యది శేనేతునియు. నన్ను మించి చేల్ొక 

పదార్థము లేదనియు నేనుగర్వవడుచుంటిని. ఎచట నిట్టి యధినానము. 

దురాగిహము...-సంక చితబుద్ధిగలిగి యుండునో యచట? బవితరిత= 

శొంతి-సంతో వంబుల యకఖావనముగలిగియుండిన నంచేమి యాశ్చర్య 

! 
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కొం 

128 ఉప ంగటమప్, 

వముయినను బిసరింపం జేసియుండదో; యుట్టితార నేయ చిరపరిచితు 

రాలివిధంబున రమేళునివెంట బండియందుల సూ స్పండ్ పోన్ర చున్నది! 

తత్కారణంబున నేను బొంబొయినగర ముస బౌదమిడిన నాంటి 

నుండియు వారలు నావై6 గుతంతిములను బన్నుచుండిరని నేను స్థిర 
పజచుహొంటిని, మంచిది! ఆ వివయనుటుం చుండు ఇటువినాంతు! “తార 

స్ట్ ర మేళున కెపుడట్టి సంబంధము నంతస్నే హా బంధనముమనలవో నా 

కిపుడెచటశచేనియు నాశ్వియమనుగల దా? రమేళుండు నన్ను జేపట్టునా? 

ఇట్టివిధంబగు పిబలళో శకాన్ని వల న దందపహా ్ థిమాసమానసనయి=కశే ౦. 

కాపరివృతనయి-చింకలతో-త ర్మ-ంబులతో-నాభ్బాద తూ ముసుజర్లరీ భూ 

తముగావింపందొడంగితిని, నేన మిగులనిరాశొచి త్రనై తిని, మరల నేనిటుల 

దలపోసీకినిపా-ఇపు డవివాహిళతనుగ నుండుట యే శే )యాదాతుకము, 

ర మేళుండునన్న వివాహ మునరించుకొనస ంసిద్ధుః! జక యినను శేనువానియురి 

ణయమాగడను. అట్టి యధమునఖ భార్యస్త వె ఎంగటకంకొం గమలా 

కిశోరునకు దాసినై యుండుటయే శ్రేయస్కరము, అకటా! కమలా 

కినోరు (దు తన చరణసరోరువాంబున స్థాన ముసంగియుండిన నొ. 

జీవన'మెంతే శాంతివుయంబ ౫ు యుండెడిది! నా కెంతసుఖనులవడియుండె 

డిది! ఇట్టివిధంబగు నుబ్వేగాను తాపంబుల సొహ్బదయ ము నిండిపో యె 

నుం అట్టిపరిస్థితియందుమానవుండుసు ఖమార్లశోథధనమునకయి వేగి రించిన 
నదివానిస్వా భావికమునకు వికుద్ధంబని తో నరు వ'దియింపగలరు?వూనన్రం 

డునిరా శావీడితుండయియ గాధజల రాశియందుమునులప చుండెను. నాని 

జీవనము లోవించుటయంెట్టి సంచేవామునుళేదు, అట్టి తరుణంబున 

వానికొక జీర్షతృణఖండ మేనియుం. జేజిక్కిన నానియందు జీవనశక్తి 

వచ్చిచేరునుం అటులనే తవుడు నాస్థితియుగలదు, నిరాశ నన్ను 

దాసిననుగ 'జేసియుంచిననుు విచ్యార్షననును సుఖెచ్చ నడువు నడువు 

న న న్నుక్సావా పూరితనుగం జెయుచుం డెను సృణెన్సివిదిదినములదనుక నే 
+m 



పదునొక౦డ వవికర ణము, 129 

నత్యంతో జ్వేగ జనితపరిస్థితియందుంటిని, తదనంతరము నాళానాంటి 

_నీవయమెపుడు జైవ్హీకివచ్చుచుండెనో యపుడు రెండుగంటల కాలము 
గన్నీ టిని బృవహీంవంజేయుచు( గూర్పుండియుం జెడిదానమ, తండి)గారు 

నన్ను దోడ్కొ_నివచ్చి చింతావుణిగారిగృవామందు విడచిపోయికి, 
నేను వారియింటనే యింతదనుక నివసించుచుండిన నాకిట్టి విడంబన మే 

లగలుగు? కాని దుఃఖముననుభవింప్రమనియే యా విధాత నొనుదుట 

లిఖంచియుం జెనుః వీన్న నాంటినుండియు స్వాతం తాస్యవస్థ యందు మెలం 

గియుండుటచోం జింతామణిగారి పాోచీనహీందూకుబుంబ సంఘసంఘట 

నము నాక సహ్యామయ్యెపు. చేను నాపొదములపయి సా్యతంకగ్యికుకా 

రముతో మోదుకొంటిని, మానూతనమతమందలి స్యాతం తాస్యెవస్థ 

యందును బాాచీన శై లిహిందూ సమాజా చరణ ములందునునాకపుకు విప 

ర్య్యయముడోంప సాగెను, పిమాదము వాటిల్లిన విదపవం చి చెడ్డల యోజన 
వలన జీయాజనమేమి? ోచేయికాలిన విదస నాకుల బక్షనను 

సామెత నాయెడల పూర్షరూపంబున జరితార్థ మయ్యెను, వా స్త 

నుందు నేను జ్ఞానసంనన్ను రాలను, నాయంద్నువెదువ్యు ము..రరాప ము- 

యూావనము-సౌందర్భ మాది సమస్త మోహ సామగి్వ్ఫఆయుం గహాడి యుండి 

.నకతన నే నధికగర్వపూరితకమతినై యుటిని ఆ మోవారూ పకహరం 

బున నాహృదయమును మాటుపజచి, యెల్లరను నూ దతం 

చుచుంటిని. అంద ఆఅధర్మపివర్హ నులనియు నేనొక్కతెనే ధ ర్ట్రధర్మ 

విచక్షుణదత్రనవియుం దలంచుచుటిని, సారాంశ మేనున్క సీజగతియం 

' జే సారపదార్థముగలడో యది నేనేయనియు. నన్ను మించి వేజొక 
పదార్థము లేదనియా నేనుగర్భ్యపడుచుంటిని. ఎచట నిట్లి యభిమానము. 

దురాగ్ళవానము..సంకు చితబుద్ధిగలిగి యుండునో యచట' బవితతం 

ఇొంతి-సంతోమంబుల యఖానముగలిగియుంఢిన నంబేమి యాశ్చర్య 

BE 
if 



180 అవంగశగలతే, 

విడ్యార్థనను?నకు మించిన సుఖము బేనియుదును లేదని నేను 

దలంచియుంటిని. తత్కా_రణంబున నేను దత్తచిత్తనయి నిదా వద్ పయన 

మునరించుటకు సారంభించితిని, ప్రథమమాసమహుందు 'నేనధికముగ 

జదువణజాల నె తిని, నేనుజదువుటకు నారంభించినతొ డ నే నావృదయమం 

దు ఫదోబ్యెగము లొక్కు-మ్ముడి నిండిపోవుచుండెను. నేతి) ము లశుపూ 
రితములు గాంచొడంెను, గతవివమయ మాలను వి నతి జెంకుటకు నేను 

బహుళపియత్నవ అను చేయ సాగీకిని, $ కొన్నివిమ. యయములయందు నాకు 

సపలతవేకూెను, కెండవననూసపమున నాచదువ్లు కొంచెము బాగుగ 

జరిగెను మూండవపూ- సముననాపఠళనము వెనుకటితీపన నేజరుగ సాగెను, 

నాకీ సంసారపిపంచముతో నెట్ట సంబంధము లేదని తలంచి నాసఖుఐ 

యింటికి. బోవుటగాన్కి నారినినాయింటికి. విబుజుటగాన్కి యేనినోవము 

లనుబరిగించుటగాని మానుకొంటిని నాపఠనమందిరమునే నొాసంసోర 

ముగ భావించితిని, నేను_నాపుస్తకములు-నాచదువు యినియీ నాసకల 
పిపంచము, కశమకశిమముగ నా నియమము నొకధిక సుఖకరముగ 

వోంపసాగెను. సుఖానుభవమం దప్పుడప్పుకు వ్యాఘాతముగూడ వొడ 
ముచుంజెడిది, వ్యాఘా తాధికాంశము తత్కాాల మే తొల(గిపోవు దుంజె 
ను, నాతండీ" “గారు తొలుత నాలు గై దుదినమయముల కొక ము త్రరమును 

వారియుచుండెడినారు. కొసి యది క్పిమముగ పద్మునైను యిరువది 

దినములలోనికినూ తెను, దానిఠకుందలి ౩ సృ కాంత ములును తంతిస నా 

బారము విథంబుక సంశ్లేపముగ 'రెంకుమూండుపంక్తులలో ముగియు 
చుంజెను, దానియం చెంత పే పను స్రవించుచుంజెనో యంత నిస్స వొకే 

యు బ్రకాశించుచంకౌను. తొలుదొల్ల నా తండి) గారివ_ర్త కనము నా 
మాససమున శెట్టి సరిణామమును గలిగించియుండ లేదు. కాని, నిరంతర 
మట్టి విధంబగు we నాకు. జేతీచుండుటవలన నాశిరము చిటచిట. 

_ లాడందొడంగెను, తండిగారి వృకృతియందేది యో సరివర్తనము దప్ప 



ంచికిని, ఎపువ్ నిత, భంకజేబ నాకం చేచకో క్ష కనిగనని దీ త్తాి తర టట్ న వ రి! మ అం. ణా జ్, 

యపుడూ “గ యనుమూనము దృఢ రదూసమునుదా ల్తై షై 

చరణమితుభొనివక్ని విషమజరమువలన res డాని (9 శ్లో క్రిం 

చుట వ్యర్ధము. కారణంబకుక్క సాకపజార్థము విద్య కూనం టై యున్నది 

మంచిది! వీడి యమెటులుండిను, క్స్ చిరూ రొ విషయమున జామున శ్రద్ద 

CANIS way HO C3 కం ము 

వ. 
న్ రు" 

సపస॥ నొ, 

ఇవియే నాతండిగారి యుత్తర నుండలి సమాచారము, అం 
బీకాచరణమికుని భార్య మరణమువలన నాకు మిక్కిలి వేదముజనెం 
చెను, *దానితై శోకించుట వ్యస్థము, “కారణంబేవున, సారపదార్థము 

వీద్యమానమైయున్నో డని నాతండిగారు లీఖంచియుండిరి, దానియర్థ 

మేమి? సారపదార్థమన నగా బొబూమ హోక యుండు విద్యమానులై 

యుండెననియా! అతండయ జీవించియుండిన వానికి: 'బెక్కుజుఫార్యలు 

లభింపంగలరు, లేక, వానిగృవా ముందాతంజొక్క_6దేసారపదార్థమని యు 

దక్కిన వొరంద ఆసారపదార్థముబవియు, నసారపడార్థములలో నొక 

పదార్థము వెడలివోయినమాతేిమున నే సారపదడాక్థ్రమున శెట్టి కొొజంత 

యు గలగదనియయు మాతండీి)గారియభి పోయ మై యుండ వలెను 

నాతంఢోగారితలవు నాకు సమంజసముగ దో(చలేదు. “సార 

పదార్థము వెడలనిమ్ము! అసారపదార్థము వెడలనిమ్ము! దేనికో యొకచా 

నికిమృత్యువుసంభవించినది.ము ్ రత్యువుమిగులభయంకర మైనది, మృత్యువు 

సంభవించుటమంచిదికాదు” ఇట్టి యాజనలివు డెప్పుడేనియు జ పి గలిగిన 
నాకుమిక్టుటముగ నగవువుట్టుచుంకును, వాస్త నముంమునాతేరిడి గకార 

శ 
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వినాశముపయి నస్పష్టవివేచన మునరించియుండిరి. సదాచరణము 

వలన నావిర్భవించు సీతిధెర్యముల యభావమువలన ---వవాసనాస్చ 

పఎవృత్తుల సంసర్లమువలననశ్ళరాళ్శపయి వీవేచనమొనరించుట 

మాని నేను మృత్యువుయొక్క_ కరాళస్వరూపమును నిరీశ్షంపందొడం 

గతిని, మా బివ్నాధర్శమాతొొన్నత్సికై సంస్థావింపయడియున్న ది, 

బివ్మాధర్దుమందిరమందలి కార్యక్రమ మంత యు నాత్మోన్నతిషొజనే 

'కావింపణడుచుండెనని మేము జనసానూన్యమందు మిక్కిలి యధభి సమాః 

నపూర్వకముగం బ్రచారము జేయుచుండెడివారము, కొని, వొ స్తవ 

వుందాతోన్న తియని దేనిని వచియింతురో, యావిషయము నాకే 

కాదు మాసమాజమందలి నొప్పగొప్ప యువ ే శకులకంామ హోమ 

“హూపాధ్యాయులకు సహీతము దెలియదు, బ్రంకయేల? మాలో 

"నెన్వరును దానిపరిచయమును సంపాదించుటకు. బియత్నించియుండ 

లేదు. శరీరసంరత్షణము మనధర్శుము, ఐహికసుఖకల్పన మన థర్మసం 

పీత, మజియు నశ్వర సుఖపొప్రి జ ఇదియే పొ్రప్తి _ఇది యే మన భ్యే 

యముః మా బిహ్మధర్ములకెపు. జే తాదృశస్థితిగలదో యపుకు నొ 

లక్ష్యమాలత్మ వైపునకు బోక మృత్యు వై వునకమరలుట సహజము, ఎవరి 

యాచఠణము విశుద్ధ వైంనదో వారు మృత్యువునవం గొలందిగ మాతే 

మే భీతిల్లుదురు, లేక్క భీతిల్లకందురు. 'కాన్కి ఎవరు వతితులో...ఎనవరు 

పిజాహింసకులో.. ఎవరసీతిపథగాములో వారు మృత్యువు నామ 

మాలించినంతనే భయకంపితులగుచందురు, నాతండిగారి తేఖనందు 

కొని నేనాత్ళ వివేచనను విడచి మ్నత్యువునుహార్సి విచారింపం 

దొడంగితిని, భయాతి శయంబున నాగుండియలు తటకటం గొట్టుకొన 

సాగాను, నౌ పాపకృత్య ములు నా కన్నులయెనుట లాస్థము జేయ 

దొడంగను, 

Re . కనుక Pee నావిబారములన్నియు నష్ట ప్రాయ నీ య్యను, 
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స్నం సె tat థ్ రగ సప hot ETS స Fr, 5d ఉపా తప్పు 0 గ్ ఫం 
* ౧ 

iy 
బౌ 

హో | ణి om ES భిన్న తో వాట శి టన a ha! 

చ(లబుడిన పిదప సద్ శ ఖపూః 9 మిం Fr మసడకొప్రవ వమునుండీ 

Ea 

ఖో 

విముక్కి లాభము గలుగడు, మ్యానసపి'వేక సలు చెంగును మన నార్ల 

టి 
ణి 

మందలి రండు దివ్వెలు: ఆ వంటల భికొశమందను వెన కరములను 
# 

బట్టుకొని ee ఇూహా నామ. 9) ఎ భవికవ్యము యను నికు 
లో 

అమే ప్ల అభ. మ్మం | 

వురు పథికులు గలరు. మాసపు లా రూ దీపప్ళికాళ మున మన 

మేగుచుండీన మార్గము కందక ముగ. మండు టెం బి వెనుకకు నుర 

లుట "ెపుడు తలంతుమో యశ్చడాషథన అిమస్పును వుడు ద్సృకు వ్ 

ద్ధముగ నాొమార్ల ముససాసరింయుటుకః
 బిబోేధ్ధింతారు. మంకియు బెప్క 

విషయములందు మసలను మాం దు కును అభ్న్సటివఆకు నొామాన 

సము మోసహొరూపంబను వాసము యుప అలన నావకింవంబడియుం జను. 

ఇవుడది భవితవ్య్వతయందుః దనపస భావమును జూపనారంబఖించెనుః 

_కొన్నిదినములు 8 కడచినపిదప భట కన్న చె మము, న. నాకు 

బాగుగ దృగ్గోచరము గాంది డంగెను. నేనొక నుహద్విప త్రియందుం 

నలో 

wa el స జ్రిక్కు_కీొ ౦టిని. నొ వృాదయ మేన ఓం 
చెనమి ఎదిజాములు "సుద్వేగజకక 

విచారముల వర్షనోతకంబగు రణ$ సద సు ఘోపిల్లందొడంగెనుం 

అట్టి న ల పము క్రిబడ ములు క్రీయయుపాతకును ననుసరింపవల 

యునని యహార్షిశ ములు తబపో
 చందొ శంగితిసి కోన జ్ జేమిను 

. నిశ్చయించుకొనంాల్కనె పిన.
 చేనిక సో ఫ్ొంత యూాజిం దుకొని 

ఆతము 
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క Ca 
ల జ తో స రన లం. అయయ మూల్యివ స్తా గన నై Seer Fe 1 షట ల గ్ా re న సంయచలండటంందెక్కికూచుం 

టిని, ఆ న. గుజ్జును కలిరిరుముకులోగి4 “ఎమటికిటోవలయుే 

నని నన్ను బిశ్నించెను, Ee శూ శరర లము అబా వ్మాధర, సనా ణా” గ్ . 

మని నేను బడులుజలికిడిని, 

బండి బమమలుచేంచ్చు కజీయు? డున భుదిమిషములలో 
thos 

బ్రహ్మ ధర్మ కార్యాలయ యదూనొ, కు? బోయి లవెను, బండి నిలపియిం 

చటప బండినాొసికి జోడించి డా లన్న గాయగా రా గగలయు గులో నికేగితి 

ఓక స్కి కార్యాలయము షా? గక లంక రిరరబడిదయముండాను, అదియుక కార్యా 

లఅయమువల జూప్వుటలేదు, ఊానియందలి ఈబంకొరకనూులనా గాం 

చినమూత్ళమునచే యదిమయొకపీలాస సపి్మయుని కో కీవావడియనితో (పక్ 

. మానదు ఆసమయంబుు నచట: జోరదక్క నిగ మతః రును లేరు, ఆమె 

t's 
ఖో శ 

యొక వాలుకుల్నీలోం బకుండి పిసిజ్ఞోపన్వా సక, నయగ రైనాగ్టు విర 

చితంబగు యొక నవలను జదువ్రుచుండెను.. శే నొక్క_మాటుగ 
వీ చ్చేయుటనుగాంచి, యము మిగల నిసికయ మెను, ఆమె తణ్ణ ల 

ము కుర్నీనండి లేచి తేన యానండమును బిికొటించుటు నానీ “సళ! 

దయ సేయుము! వాలకాలమునకుంటీదప ప దర్శనముసంగితివి? ఈదీను'రాలి 

గృవామును భవచ్చరణపరాగ మనలన బవిత) మొనరించితివి! ఇది నా 

మహద్భాగ్య” మని పలికెను, 

ఇవ్విధంబున బలికి నాముండునఖోొక కుర్చీని జరిపెను, ఆకార్యా 

లయపు బైయంతస్తునందు! ఇ రార మేక చందురిలు నిపసించుచుంకుట 
ణి 

Kh nag? 

నాకధిక కోపముజనించెను. వగృహమును నొదిగా నొసరించుకొనుతలం 
పుతో నచటికేగియుంటినో, య*యింటి ను దనయధికారమును 'వెల్లడిం 

చుటనుగాంచి నావూనసవు:న సధికోబ్యెగసం పాపము లుదయిం చెను, 

చేను నామనోగత భావము ల నధికకష్టంబున మనస్సునందే యడచిపట్టి 
న! 

నే సజుంగని విషయముగాదు కొసి తొరసలుకుల నొలటించినంత సే 

న! 
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జీ 

తార ముఖ హాముతచుకోొని వకాన్షముతో, “అలాగునా! 

వారింట బే జ నెను 

తార నడవడిని వేనధిక రోపావిస్టదైకిని, వేనత్యంక కోప అప్పు ఫ్రీ 
సూచక స్నరంబుతోక ఆరా! సె సూడ 

i 
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(జ! ర్న స 

టివి! ఇయ్యది యుటిన్యాయము!  సీగొరవముకు  గాపాడుకొను 

యోజన నీకులేదు. కాసి నా మాననంకతక్షుణబు 4 దై నెన we బాజచటః 

గలడో వివరింప” మని పలికితిని, 

తార కొంచము wha “జమున వారిచటలేరు, 

పతి) కా భారమంతయు నాకువిడచి యేది ఆ యావశ్యక మగు కార్య 

వశంబున సాగపురమున శ్రీగియుండీరి, వారచటినుండి అెండునరాండు 

వమూసములక్రంగాని మగుడి రాజాలో రసెము 

తార నజనముల నాలించినంత నే సనచట నొక త్రుటి కొలమై 

నను నిలువక శ్రీఘీ ముగ వెలుపల కన బండియందుం గూర్చుంటిని. 

మతియు వెంటనే నానినాసమునకం బోయి చేరితిని, బండివానికి బాకు 

గయ్కాక బహువుతియు నొసంగెదసి wih బండి నిల్సియుం 

చితిని. తళ్ళణము నాకగళ తిమనితోంచిన ఇ సొనినన్నంటిని నముకూమకొని 
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డక జాచి ఉక Magen, ఇసక ఈ “2 N en నగ వారు శీల ఉల తే జి (1 శో ల 
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ము చేను అద డన్ A వష పరయ: స స గృహమున కుం జేరిలీని, తండి 

i ళ్ Pra mu a pe అమ త డను ఆట 
ఇాదిక్తి నప నడ్డి కొవా రు Fred సై సొభ్ర ముగా క్ర కొసి రేదియుt 

‘ న బలుకలేదు, కమా శ్రమం వను ౪ 398 1ంటిసవీద పం గొంకవణు కిజ్హాగోస్ట్యి గ్ 
అట శం కలో వస్త రష waa య. మ ఫా, గు సల్పీ నొతం ౦జగావ ఎల టంత ప అ సం గట ల ల మారు స్తా 

అలీ ద Ch at నల్ల శ్రా స్! న. + ్యకా్టు ్ట ల్ పయి సప్కసన్నులు పవంముటనెజుంన్సి నా హక హార్ష ముజనిం చెను: 
చి మున న. ర ల Try o tT య. ¢ a కాని దినకమమున నాకేండ్నిగారు సున్నువో లె సంతోవజనకముగను 

బ్రమ పూర్వకముగను వార్తాలాసముల ౪ గానింపకుంకుట చే నాకంతగ 
బ్వ్ర'మోశము గలుగకండెనుబకట్ రంకు నొళ్ల లకునుభవమువలన దండ్రి 
గారి వర్తనవం దధిక పరివర సము గలిగె యుండుట: దెలిసికొంటిని, బారు 
మిగుల దామసస్య్థభాన్రలు. కాని, యిష్ట కత్యంత శొం వివృత్తి నవలంబిం 
'చియుండిరి, నాతండిగారిపము నసంతుష్టుల?స వుంజెకి జాసజాసీజనం 
బు లిపుడు వారియెడేల విలక్రణభ _క్రియుతుజయు యుండిరి, గృహమంద 
లి విలాససామగ)ిలెవ్వియు. నపుడు జూపట్టలేదు, నుణియు ేనికార 
ఇంబున సాత్ర్య్యకశాంతివృత్తు లభివృద్ధికాలలవో. యట్టి పదార్థము 
లచ్చటచ్చటం జూపట్టుచుండె డెను సాంమాసాజనవక్యుల. చిక్సపటము i 

Pam 



పదునొకండవపుకరణము, క్ట? 

లు గోడలకు వేలాడగట్టయిడి యుండెను ముఖ్యముగ తండిగాకు విన 

సించుట కేర్పజచుకొనిన స్థానమునుగాంచినంతచే పవికివిళుద్ధమనో 
భావము లుదయింసక హూ క వాణియు నదియొక గృహత్యాషి మహో 

సృరుముని వా సస్థానమని యు దోంపకమాన ను, అట్టి పరివ 6 కక గృవాస్థికిని 

గాంచియు--తండి)గారి స్వభావపరివర్త్హనమును గాంచియు నారహా 

స్యభేదనవీమయమున నాశమితభయము గలుగంచదొడంెనుం తండిగారు 

న్యాయస్థామున శేఫటయు నొకవి ధముగ నిల చియుండెకు, రవివార 

మునాండు సమాజమందిరమున కేసటయు మాకుకొనిరి, అనుదినము 

సాయంసమయ మున వెలుపల కేగి దాదాపు తొమ్మిదిగం టపగు సరికి వారు 

గృహమునకు మగుడివచ్చుచుండి రి. నాగప్పుకమున కే తెంచినవీిదప నాలు 

గుదినములవజకు నే నేపుసేయవలయునను యోజన ముందు దవిలియుం 

టిని, ఐదపనాండు నిలుక్ డనొంది యుండ జూల నె తిని, తండిగగారు చెబు 

వలకు తెడలినకపిదప ర మేశ బాబును భీల్చుకొని వద్కుట కొక సేవకుని 

బు త్రెంచితిని, అతండరుదెంచున్నో రాకుండునో యను చింత నాకగ్గలమ 

య్యను, అతండేతెంచినతోడనే వాని నొకకర్చీయుందుం. 'సార్పుండ 
'బెట్టినగుచు వినమిభావంబుత్ తే, “నాసంజే శమాలించినంత నేయరుదెం 

చి నన్ను మిగుల నలం బ్తంక నాపోర్థనను మన్నించి నన్ను 

ధన్యాత్మురాలినిగ నొనరింపులి డని పలికితిని, 

రమేశుండు సందేచావ్యంజక' స్యరంబున, “సీ పార్థ నౌరూవం 

'బెట్టిదో యెజుంగకయే నేను సీకెటుల వచనమాయయజూలుదు”?న నెను, 

రమేశునిపలుకలయందు నరశత లేదు, అధికారగొరవచే వ్రరితు 

ని భంగి నిష్టుపత్తై వార్తాలాపముల గానీంపందొడంగెముం 

“నేనువరమేశ బాబూ! మాకా ర్యాచరణమువలన బరిశంసకం వ 

లగుదురో, బేని యోగమున యశముపిబలునో యట్టి ట్టి కార్యా 

చరణమునకు గడంగుట సముచితము, కాని, సరళ పయత్నము 
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145 లవంగలత, 

అనువీడి వంచనవలన నన్ను మోవేతీయందు. జిక్కి.ంచుకొంటి 

రి, అయ్యది యోగ్యవమాగు కార్భముకాదు, మంచిది! గతనున 

కౌ యోాజింపనేల ఆ విషయమటుండనిండు, మారు ౫లుపొం 

దితిరి. నేనోడితిని, ఇంక మారు నన్ను వినాహవహాడు(డు, మన 

మిరువురము బద్భానురాగులమై మున గృహాఠాజ్య మేలు 

కొందము, 

రమేళుండజేమి విత్యుతృరమిడునోయని నేనధికాతురముతో 

వాని మోనువంకం బరికింపందొడంగితిని కొని యాతంజేవియు బదు 

లుపలుకక నిశ్పేస్టితుండ యు కూర్చుండియుం డెను. వాని వమోొనవృత్తి ని 

గాంచి నాకు ఘోరతరముగు మొోనసికవేదన గలుగదొడంగాను. నా 

కనివార్యంబగు కోంధముప్పతిల్లెను, కొని కార్యార్థిసగుట చే నేను విసి 

తళభావంబున నవ్వుచు బాబ జూమవమహాశ యా! చేపట్టుండు! ఏిరాకోరిక 

యే ఫలించినది! నన్ను విధాయ ర్ధాంగినిగం గకొనుండుం సంసారసుఖ . 

ములం గొల్లగొనుయుూామిోా ేమి యోజించు చుంటిరి? మిరిట్టి సంబం 

ధమునశకై సలుమాబులు నన్ను 'జ్వార్లిం చియుంటిరిక దా? ఇవుడాలో 

చింప నగత్య మేమి”? యని పలికితినిం 

రమేళుండు కొంచెము కోపసూ చకస్యరంబుతో.--గనీవివుడిటు 

లేల పలుకచుంటివనియే నా యోజన. నే నీవిషయమున బెక్కు 

మూాణులు నిన్ను చార్థించియుంట నిక్కు_.వము. కాని యన్నిమాణు 

లును శువ్మపిత్యుతృరమునే యొసంగుచు వచ్చితివి, నన్నవమాన 

' పజచీతివి. నొపయి ఘృణతరమును జదర్భీంచి యుంటిని. త తక్కెారణం * 

బున నేను నిరొళాచిత్తు;:డనయి సీవైల్గల వాంఛను విడచివై దితె నప 

వృవుడు నామానసము విద్యావిన తమ్మీ! 'జీదీలియున్న ది. వపుడు నా, 
వృాదయధామమున_ సీకొటుకు లేశమాక్ళ మైన స్థానమున మిగిలి 

5 యుండలేదు కాని; వ రమేళుండు సీకళ్యంతే యపయముగను దిర 
ఖీ 
WT చ me mm we TPT కటలా fais aaa 

|; 
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సార పాతం డుగను దోంచుచుంజెనో యట్టివాని నిపుడు వివావాము 

నరించుకొనుట కేల యుద్యు క్షురాలవగుచుంటివనో కొంచెము. వివరింప 

గలవాః” అ సెనుం 

రమేళుని యభిమాన తిరస్కార యుక్కనచనంబుబు నా వాడ 
యమందు నిశితశరములభంగి నారును. నాకోగీధాన్ని మరలం 

బృజ్యలిళంబయ్యను, కాసి తత్తరుణంబుస నాకు శొంత్భవలంబనము 

దక్క_ వేచేయుపాయమును బొడకట్ట్లపండెను. తత్కారణయున నౌ 

మాససోడేకము నడ చిపట్టి నాకో”థము నుపశ మింపంజేసికొంటివి. 

ఆసేచుని-అధూరుని---ఆ స్వార్థపరాయణునె నోటనుండి, “నౌ ధ్యాన 
మంతయు విద్యార్ణనమ్మువెపునకుం. గలో దనుపలుకు వెడలుటతోడనే 
యిట్టి దుఃఖపరిస్థతియందులహాడ నాకు నగవుపునక్టైను. అది వెల్లడికా 

కుండగ వానిసమశ్షమున నడచిపెట్టవలసివచ్చెమ, నా నేత్రము లళు) 

పూరిత ములయ్యెను. 'నేనధిక కాతరస్యరంబున---ర మేశ బాబూ?! 

న న్ననుగగహింపుండు! సా యపరాధములను మన్నింవు'డు. గతవిషమయ 

ములను మజచిపొండు, మోసలుకులను దిరస్కరించిన పితిఫబము 

నాష' బూర్షరూపమున లభించియు న్నది. నా వొంచఛితమిది యే! నన్ను 

మన్నింవుడు. నావ పొతిష్టును గావపొడు(డు, కరములనుజోడించుచుంటి, 

ప్రోర్థించుచుంటిల నని పలికితిని, 

నా కాతరోక్తుల నొలీంచి యె-కటి పాహాణహృనయ మేనియు 

(ద్రవంపకమానదుః కాన్కియాసీచునిక 8న ప్పాదయమించు కేనియుయలింప 

ద య్యునుం నాపై వానికికరుణగలుగ డాయను, అతండు పో)డువ లెల దల. 

కమెదలక' నిశ్చింత గుర్చీయందు. గూర్చుండియుంజెను.. నా యనుకం 

పనీయస్థితింగని వానివఃఖమున జిరునగవు రేఖ లేర్పజెమ. అకటా! ఇది 

యెట్టి హృదయవిదారకదృశ్యము! ర మేళుండనశ్యము సంతోవపిదం 

బగు ప యుత ,రువొసంగునని నాకధికాశగలదు, కాని యలండాశావ్యం 
pes 



140 అవంగశగలత, 

జకంబగు పలుకొక్కటియినను నుడువండయ్యెను, తుదకు నేసనన్యోపా 

యనైై కుర్పీనుండిలేచి వాని పాదములనుబట్టుకొని =. “బాబూమహో 

శయా! నేను సీ పాదాకాొంతనగుచుంటిని, ననుస్కరించుచుంటిని, 

నా యసరొధములను క్షమిచి నన్ను జాపాదుండు, నన్నుద్ధరింపుండు, 

నన్ను స్వీకరింపుయ. నా సర్వన్వము మా చరణముల కర్పించితిని...._ 

ఛారపోసితివి. మోర నాయెడ లొనరించిన ఘోరయపతాధము 

నక. చారణాన్యాయమునకుా బితిఫలముగ నాకీ దానము 

సందు. నాపితిష్టను గాపొడుండు, నొమానమును సంరశ్షిం 

పుడు, మోరే కదా నాయధోగతికి గారణఖాతులరు. ఇపుడు మి రే 

తాని యుగ్గారకులుగండు, విగ వృదయమం దింకను బూరాగవ 

మూవజనితకోోధానలము రగులాచుండిన...దొలుత నన్ను పరిణ 

యంబౌడి పిదప మొ యిచ్చచొప్పున నన్ను దండించవు6ందడుం 

ఇప్య్ఢంబున బలుకుచు రమేశచందిి)ని పాదములను నా చేతులం 

తో గట్టిగా బట్టుకొంటిని, చెట చెంగున నాముఖము సాటు/సపజు చు 

కొని గోలుగోలున దురవిల్లసాగితిని, ఈమాజు రమేశునకు నాపై 
' దవ్నక దయగలుగనని నా సంపూగ్షవిశాాసము, కొని యటుల6 గా 

దయ్యెను. కాలమెబ్లరకు నొక్కతీరున గడవదుకచా! ఒకనాండీ రమే 

శుజేం నా చరణములను జట్బుకొని వివాహబివ్షనర్భించియుండెను, నేని 

= ఫుడట్టి రమేళుని పొాదములవైంబడి నన్ను వివాహమొనరించుకొనుట 

కం "జారర్థించుచుంటిని, కటకటా! ఇదియెంత ఉర్భాగ్యవిశేషము! 

అదృష్టళోపము! చీ! అయ్యదికాదు. నా స్వేళ్భాజారోచ్చ ్ రంఖల 

మనోవృత్తి పితిదండనదుప్పరిణామము, నే నొకనాంజెవరిని నాపాద 

ముల నెట్టివెచితినో నాండువానిచరణములను బట్టుకొనాటవబననాహృడ 

యమందెట్టి వేదనగలుగుచుంజెనో దానిని శబ్బరూపంబున లిఖంచుటకు 

నా లేఖనియందు శక్తిజాలదు, ఆసమయమున నా మూ-నసిక శ్లేశము 
ను ఇ 
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నకుల బరిమితిలేవం డెను. లోకనించాభయంబున-ా అనిచ్భాపూర్వకంబు 

గ నేను సమసాభినయముల సటించియుంటిని, త మేళశుండు నాయెడలొన 

రించిన జారుణాప రాధమునకు6 బతిక్ర్సియగ వాని కంఠముక్నరించినను 

దోషమావంతయుః గలుగదు. కాని నే నేమిసేయగలను? నాకట్టి 

సామర్ధ్య మెచటగలదు? సమయానుసరణి నా మడీవులపెనాని వాని 

సమత్షమున వివొాహాభివ్రను వే;ండవలసిన దాన్ననై తిని, ఇదియంతయు మూ 

నూతన నమాజదోవము! నవనాగరికతాసంసర్ష ప్రభావము! ఇట్టి 

చమత్కారము మా సంఘమందుదక్క- నన్యస మాజములం డెన్నటికి 

దృగ్షోచరముగాజాలదు, పా౦-చీననమాజ బంధనము వెడుగాదఆంచెడం 

సంస్క-రణ।ప్రికు కటుంబములధుందే తజచుగ నిఃక్టిఘుటనలు సంభవీం 

చుచుండునని జన ్యయందిడవ లెను. రమేశుండు తప్పక నన్ను6 'జేపట్టు 

ననునాశ నాకుం గలదు, కొని, నీచునిహృదయమందు దయాసంచార 

మెటుల గలుగును? ఎవండు తనసంఘమును నిర క్రి ంచునో==ఎవని 

క్రి తనధర్శముై నభిమానముగలుగదో---ఎవసికి విశ్వ బొౌంధవ్యకల్పన 

మొనను లేవండునో బాగు! అట్టి వాని పృావయమందు నా పితిష్ట్ర 

పిశ్నమెటు లుదయింపంలదు? తుద కానీచుండు---5 ఠి నాత్ముండు తన 

పికృత్యానుసారముగ సన్ను దనపాదముల నెట్టివెచెను. మణీయు 

వికృత హాస్ట మునరించుచు, “లవంగలతా! ఒకవమూాటు వనీసాదముల 

తో చగ్లివైచిన యీ రమేశుడెలదనుక నా విషయమును 

ఏస్థతినొందయడోానిన్ను పరిణ మం బొడ(డు, శులీయు నిన్నిట్టి 

జో విపదావస్థయందుం  గాంచుటరెమీ  వానికినంతోవజనక్రము. సవ్ర 

| 

|] 
న ళ్ 

దలంపకుము!జాగో త్త! పోలీసువారు చానిని బరికోఫెంపకవకానరుు ఈ 

వివమయమునుమాత) ము సివ్చ బాగుగ స సయం దుంచుళొను టుత్తమో 

మనెను, 

మతీయొక మార్లమున సీపితిష్టను గాపాడుకొనుటకుం బృయుత్నింపం 



లవంగలతే, 

చ సరసి ప ముల నాలిఎచి సావ్ఫాద దినమందు చొ 

రుణ దిరాకయు దురంతసంతాపము సుత్పన్నంబయ్యెను. నేను వాని 

చరణ సమోాపముననుండి కేచి నిలచితిని, అవుడు వానిని దోరించి 

నేనును జచ్చుటకుల గలంచితిని. కాని యటులొనరించుటప నేను 

"శాంత హసమర్దు రాలను....అబలను. కో్ళధాతి సయంబున 

IO శెబ్బజాజను, అనర్హ శాళుధారలు సా నయన 

యుగ్మమునుండి ప్రవహింపం దొడంగాను. నామోను జేవురించెను, 

సనా కంథధ్య్వనియందు స్టో Cs సమ్మిళితము లయ్యెనుం జేను 

మిక్కిలి నిరాశాచిక్తనె కోపసూచక స్యరం౦బున్క రమేశా! నేను నీ 

విడంబనో స తిఫలము స్ కొొసంగజాలకుం డీనను, పరవా న్యాయమూర్తి 

యగు పరమేశ్యరుంయ నిన్ను క్షమిందునని తలంపకుము. నీ కించుే 
నియు వైవభీతి గలిగియుండిన సరళమార్షంబున నన్ను స్వీకరింవ్రుము+ 

నా పిపత్సికి మూబకొరణుఐడప్వె, నన్నిపుడు తృణీకరించిన, నీవు పళు 

వుకంకు సధ్ధిక సీవా ఛాత్ముండవనియుం బతితుండవనియు. చాపాత్ముండవని 

రము బగిపంచ మెటుంగగలదు. నీక లోకాపవాదనుందు లశ్ర్యుముండిన, 

చేను నీకెంత యపిితుముగం వోంచుచండిసను, నన్ను జేపట్టుట క్ట 

క గృవ్యముాపరమ ధర్మము......... సళ పలల టు టనే 

నావాక్యము పరిసమాప్రినొందక పూర్ణమే నాతండిగారు 

మాగదిలోనికి విచ్చేసిరి, వారినిగాంచి మేవిరవురము జకితుల మైతిమి, 
నాశరీరము కంటకమయంబయ్యెను, తనూలత శంవీంపందొడంగెను, 

నాతండిగారి చేహామువైం జికా" గాయిమాతి)ము గలదు, తత్కార 
ఇంబున వారు 'వెలుపలినుండి మగుడివచ్చి చాలనసేపయియుండెనని 

చేను నిశ్చయించు కొంటిని, నూ యిరువుర సంభావషణముభలన నా 

తండ్రిగారికి నా రవహాస్యమంకయు. _ చెల్లమయ్యెను. అట్టి కోచసీయా 
వస్థతుందు నా తండ్రిగారు. నన్నేమనియెదరోయని నేను. మిగుల 

; 
‘2 

a 
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భీతిల్లీ తిని, చేను మంత్యొత ముగ్ధవలె స్థిరముగ Alay చ మముంకీ త్సి, a 

గాబేవి వచియింతురోని నన బితీక్షి ంచుచుంజటేని జంకే ణా 

గారు గంభీర స స్వరంబుతో, _.“లవంగా! వీసేచుఃడు కతపంబు। 

బి'తారించి పాపపంకమందుంబడదో)సిఇముండెనో, యయట్టినానిని ఏ 

మొాడుట కేల ప్రియత్నించుదుటివి? వొని సహా నాస మువలన పీ 

జు సుఖము వేకూరజూలదు, శీవబము మీక ంజిన న హా ఎత మె 3కు 

సీవిశ నానినామమును విస్మృతినొందుము.” 

ఇప్విధంబున బలికి నాతండగారు ర మేధునిబ కీ a fe పొమ్ము! 

ర మేనా! 'వెడలిపొమ్ము. a దుష్క.ర రసం గవ mK డ్ క్ల ముని" 

'మోపుచుంటిని, నేను స్వయముగ నీ కెట్టిహోని యుల pees Fr 

పను. అన్నిట నాపర మేశ్వరుండే కటలోడని పలికెను 
శు 
రా! 

ర'మేళుండు మాజాడక యచటిపుండి వెడలీపోయు., అకటా 

చ శేమిసేయుదును? నేను నాతండి)గారి పావదనముఅఎపమయిు:బడి చపపాప 

వలె వెక్కివెక్కి. యేడ్వసాగితిని. 

పండె9ండవపకరణ ము 

వము ప్ర 

ఫి ల్లీ దర్బారు, 

పొఢవివాహ నును నేను "ద్వెషింపను, కాన్సి దాస దాస కెద్దియే సదయు కో 

కాలపరిమితి యుండవలెనని నాయభి పాయము. నూతససంస్కరణ 

| పిియలగు వూ సామాజిక రాండిిరు వది ముప్పది ఏ యేండ్ల పారితుము 

నజ కఏవాహీతీదశీ యందుండు చుండిరి, దానివలన న సాక లాభ 

మిసుమంతయులేదు, ఎచట. బునర్భినావా సిరూఢిగలదో, యట్టి ఖం 

డాంతర సంస్క_రణపియ'దేశే ములయందు మైత ముబ్నితివత్సర సుపందల 

క్రొలంది నిశుహాత్యలు జరుగు చుండుట మనముపినుచున్నారము, తనూ 
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లంబున నిచటలాడ నట్టి యనర్థదాయకంబులగు సంఘటనలు జరు 
గుయండుననిన నంచేమి యాశ్చరస్టముగలదు! 

ఆసవాయంబున గళంకకూపమునుండి బయట: బకమటకు రెండు 

మార్గ్షములుమాత్యము నాకు దృస్షోచరంబయ్యునుం 'ముడటిదిః:-భా9ణ 

హత్య. "రెండవదిహా ఆత్మహత్య, అవి రెండును బలుకుట యంచెంత 

సరళములో యాచరణనుం దంశేకొప్టతేరములు, ప్రతి మానవునకు 

పొఖ్యాతియందుః వీతిగలిగియుండుట సహజము, కాని, పొణముల 

కొంెకు నధికముగ గాదు. అప్పు డప్పుడు సా మానసంబున 

నాళ్శవాక్య గావించుకొ ను యోజన పుట్ల 'చుండోడిది, ఖ్యాతి 

కంకు బొ ణన ఆధిక ప్రియక రములగు కారణంబున నొ విభారము 

నుడే-క కాలమే యంతరించిపోవు చుండెను, ఒకప్పుడు భూణపహాత్య 

నొనరించియే మానసంరక్షణమును గావించుకొనటకు వాంఛజనించు 

యుండెను. ఆ వమణముననే “పోలీసునారు దానిని బరిశోధింపక్ మూ 

నిరను ర మేళుని జాక్టమా'లు నా హృదయ మందుశ రాఘాతముభంగి 

నాటుదుండెను. వేయేల! దకానసంరశ్షణార్థ మేయుపాయము ననుస 

రింపవలయునో యదినాకందోంపకుండెను. అక్టియాజనలయందుగొ న్ని 

దినములు సీ! కొన్ని గంటలుండిన చేను తప్పక యున్నత్త నై పోదును, 

కాని నా భాగ్యవిశేమమున నట్టి దుస్థితి నాకం గలుగలేద్కు నేనా 

చింతయందు దత్తచితనై నా ఖాగసష్టమునుగూర్చి విచారింపందొడంగి 

తిని, అంత నంబికాచరణమితుని కంఠ స్వరము నా ఏనులంబజెను, 

'రాతిసమయంబున దాడాొపు తొమ్మిదిగంటల వేళ తండిఎ)గారును 

బాబూమహోశయుఃడును నేకాంతమున వార్తాలాపత౫ల గావించుచుం 

నుట నెజింగి నాశధివాశ్చర్యము జనిం చెను. నాకథధికజిజ్ఞాస యుత్పస్న 9 

బయ్యిను. నేను నెమ్మదిగెవ్ముదిగా నా గదిద్యారము వెంత శేగి వారీ 

సంఛా వషణము నాలింపందొడంగితిని, నేను వారి పార్తాలాపమందు నిని 
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తండి): డానిముఖ్య కారణము, వర్హమానకాలమం దున్న తిపాక్తికి 

సుఖసాధనము. ఆధునిక శిక్ష ణావద్ధతియే యటులలలబదుం 

తోభ మోవాసామగు)లనే తమ సర్వస్యముగం దలంచుచున్నా 

రు. తత్కారణంబున నారివ్భాదయమయులు హూపహరూప కుహే 

లిశ్రచేం గప్పబడుట నంభవము, వఏదియెటులుండినను , నిపుడు 

తతే ఎ౨బంధమగు ఏబారము లతో నేమియు. బియాజనము లేదు, 

రమేళుండామెను కై తేవంబున దన భూ యాజాలమందుం జిక్కిం 

చుకొనెను, ఇపుడామె యవస యత్యంతశోచనీ యమమంగనున్న ది. 

ఆమె యాక్మహాత్య గావించుకొొనుననుభీతి నాకులలదు.. చేసి 

సంసార వగ్గపంచ మునుండి విరక్తి నొందడియుంట మోెరెబుంగని 

విషవషయమూగాదు, లోకనింద నై పునకు లశుమిడను గాని లవం 

 గలతకుం దొడరియుండిన వీపత్తికిం గారణభూతు(డను శేనేక దా 

తరునుచింతమాతిముసన్ను వేదిం చుచున్నది. నేనాషెనొక యాద 

ర ౧ సుళితి తస్వాతంత్ర్యప్రియగ నొనరించుటకు!€ బగియత్ని ంపకం 

es కిట్టి సంకటము చేకూరియుండదు, ఆమెకిట్టి యధోపత 

నమునాటిల్లియుండదు. ఇయ్యదియే కారణనుః, నే నిందులశై_ 

మిమ్ము 'బాిక్టించుచుంటిని, 

బాబరామవోథ యుండుపిలావిారు నకు బరమమితం)రల లు. మీపఖ్యా 

త్రి నాప్రఖ్యాతిగను మోనింద నానిందగను దలంచువాండను, 

చేను మోగొరనవమును గాపాడుతలంపుతో వికాయభీష్థమును నెర 

వేర సంసిద్ధుడను, మీయాజ్ఞ యెట్టిడైనను గేవలము మీకోరిక 
పయి a దొాసికి సన్ముతించుచుంటిని, ఆమెతో నా కెన్ష (డు 

సత్నీ త్వవ్యననశరము గలిగియాండదనిమాత్ళము జ్ఞ జ్ఞపీనిడవలె 

సు మంచిది. చాలరాతి)యైనది, "సెలవు గైకొనియెదను. 
19 
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రా గో $e i న్ గ్ ల అః ల లో ot a జర 

జ్త్్ల్తణంగున బలికి యంటిా కవ వింటం 1 తస గృహమునకు 

CW ఆజ FA త క. wap ల్ తీ ఇ ల్ అదలా ద hee 

వెడలిపో జు. నాశరండిి గాడు వానిని వాూగగంపుటుకు. చారరసు 

ఇళ ల లో geen స 

వణకు వెడలియుండిడెం_ నొన్రువ్లువె పం హణ పలాన సా సాననం 

గి (శ 
ల" WW అ నో [0 వ్ sey ధ్యా! i 

రక్షుణారయు నా కంజిగా ర ముక్తిని చమూ? పం చియుండదో" భొనిని నిను 

es my చిరు ఆ i fe Ma a 

సహాజ సుగం దపికొంటిం, నొ ఎరా సహార యుండ నుధ్యునే ౩ (స్ సత్నీ విహీ 
శు 
గ్ 

శ్ర నన వారాల లో om ray’ చ కసి ఆళ్ళ ee pi ల సొ చం ల రం "2 rr సాం ఫ్ న 
నందును. తకాొంకణంబున కన్ను హోౌనికో నంగ. యు Nau మ 

[0 ష్ 

ముం Blase నస య? శ ఫొాందనరరసంపమ 
ఏంచయుటకు నాకండిగాారు సిసిపజని'చముందతి సెం! ౦పరద్టసంపన Y 

iad దక గ్ అలు అడ వ qd రాలననిగాని ననూ విరగని క మ ధగ థ్టవప గాని నన్ను. 

It సల * దనమితు) 

గాధ by శ ore గే లు థీ oe ఇజ్, టి ల్ధ ఇ 

ని గొరవనును  గావొానుసిళు. నారసాస్యంబును నెజుంి 1సుండియు 

గా జా ఖో Pn జ ng" వస అ ww సె రీ ఖు. లీగ్ 

ఏ వావొానమూదుటు పవి పర = “సుంట ౧౮! న. య 

నాసంబంసమున కి కిజగష్టకోొ నను, వొసి హన ఎం ష్ “ముకు -==లోక్నిందొా 

wh జ నో నీ ఇప య (| నాభి ఇ ఆట స శ 

సవానలీలక ( a జొ EI ర ss నెస్! న్ సు స్వార్థ ఖద ey సః Ry po 

టీ స్ గ చ ఉన్న CO I wer ey Oa Cen సిస్పా ర్థదింతే చు నుమ సివి కె శెం:ను నాకళ్లు పొనిపె సభకి పూ జ్య 
(4 Mali semi 

బుద్ధిని జనింపఃజేసెసు శాస్త నేల వానితో వినాహాస పధ మక ల బద్ధ న 

గుటనావంబగనన న్నయ్. పోయ వేష, జొబరా సదహోక ఘు కు పొ)ణా స్స 

యందున గలంయ, చేను మావ కావ “సుం పంటిని, స మేళ నము 

గాని యట్టియు ద్యాహమునల న జే నటు టిసర్నురా: పగ నుం కు? 

చేను మిగుల నిరాశాచి_త్తనెతిని “శలలోలు కలించి నాపతివెంట ఏహా 

రింపయణోవుదును! బండ్నెక్కి వాయు సేవ సౌర్ద వే మే/పదును! సభాసమొ వే 

స ములయందు.బెప్తాంటును, సీడి సేఈదు నది సయానుననుపవార ము 

కా పలంబులనేహారమును గుంఫిత మునరించుచుంటినో యది బొబూను 1 

హోశేయుని నాపకియను దృష్టితో గాంచినంతినే "తెగి యానుత్యము 

లన్నియు నలు'దెసలం జిందిపో యను, అకటా! ననుబోలు సంస్కరణ 

వ్వియయు సుశిక్రీతయునగు విలాసవతి కిట్టి దుర్షశగలుగుట  సమంజ 

సనుగునా! 
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దుఃఖపూ సిక దె య" సన్నూ దనిస్యాద ము.  ఉంల్యస్టుక తవం 

fo న్ య, wm Ree) ప eee వ జో 

గన | డోరడి ము! దాక (3 Gs? Het రాజ లల్ల గది పంల ప్రమాద 
ఖా Wa 

ఆటీ అలో Gory ards పరిమూగ్రనమున స సపెంన శొక తంల నదుభావించుచుండినను నను 

పరినూాగ్గన నుళ్యానక్యే సక ను, లో కాపవాద 

ఏిముకి కై 'బొబూ యంబిళొాచరణమిమయసితో నీ ఏవావాసంబంధ మెక 

నరించుటపు సిర పజఅచియుంటిప్ప అదినక,.. ముతీకుం తుపాభకు మెన్దియు 

నాథం గోచరింపదాయును,. సీ వానంభంధదు . చంగీకరించుట కత 

ఇతయున్న*ి ద సనుం 

నేను గన్ను లసీరు గాప్పుచు, ఈ సాంలత్పచ గారు! శీను విరా యాజ్ఞాధీ 

నను. నే నధిశాపరాధినసని మెచీంగిరుండిదంము. నొ పె సంత న. 

అలాని యుంటిరు మో యఖ? కది నాల్చెల్యవుు బు నిరుపమానము. నేను 

ట్ 

+ 
జన్మజ న్మాంటము? బాదరుంకుం గూడ వినం మునాండి వను క్రిసి 

Fa nn సే ay aha |g wie Bh బడయంజాలను, చ ర్మాగ్యవశ బున చె మజీయొకని పుత్రక (సెయుం 

డిన నతండొక్ష న్ పము హళూర్త "ద్రాం ద్ర అంతయును op న్ను దన్న స న్న కా పయిన కుంసకుందును. 

ట్లో లం ల edi 

హోరటుల నన్ను గరుణించిం బండలు, నేనధిక మేమిపలుక తలను? నేసేపుడ నొ 

త్ oy స్రీ గ ద మూ నటు కస్సు జస్మించుసపు డెల్ల మోకు తసయనై పు ట్టానటు బన హు హాంచుగాక యని 

ఈప్పర మేశ్వరుని పాగర్థించు నుంటిని, 
by 

ఇస్విధంబున బలికి దురంకదుఃఖప్రూరికవృదయనై బిగ్గరగ 

వింపసౌగితిని, సొ దినాల ా సంబుబ నొలించి నా తండి గారిహృాదయ 



148 అవంగలత, 

ము నిదీగమయ్యినుః వారి చేతగిములళు పూరికంబుల య్యెను. ఏమియు! 

బలుకజాల_రెరి, నాతండిగారు వాటసేసటివటకు నొ కన్నీటిని దుడుచు 

చుం గూర్చుండియుండిరి, నేను గొంత యుసశ మిల్లి నవిదవ( దండిగారు 

కేచి తమ గదిలోనిశేగిరిం 

ఒక రవివారము నా వివాహముహూర్తముగ నిశ్చయింపంబడె 

ను, వివావొవిధి బిహృాధర్మరీ త్యానుసారముగ సమాజనుందిరమున 

జరుగవలసియుండెను, రమేశుని యెడల నాకధికభీతి జనించెను, అతండు 

మావివావామం'బే విఘ్న మేనియు నొ పాదింపండుక చాయీని భంకించితినిం 

కాని యటులజరుగలేదు. వాని పిణయినియగు తార తంతివార్తనంసి 

వానిని బొంచాయినగరమునకు( విలివీంచుకొనియుండెను, తొర మిగుల 

జతురురాలు, నేమ నాగపురమున కరుబెంచుట నెటింగి, నేజేయుక్సి _నెన 

రజేశుని నా మాయాజాలమున జిక్కించుకొని వివాహ మొనరించు 

ఫొందునను భీతి యామెకుం గలిగాను. తత్కొారణంబున నామె 

యెద్దియా యొక యావశ్యక కార్య నెసమున రమేళుని దవనసమిోిపను 

నకు బిలిపించుకోో నెను, 

నియమితసమయంబున నమరాల్యవస్తా9ద్యలం'కార ముల నలంక 

రించుకొని నేను సమాజమందిరమున శేగితిని. 'బాబూమహాశ యుండును 

వచ్చి సమాజమందిరమున వేచియుండేను, ఆహ్వూనింపంబడిన సజ్జనుల 

రుడెంచినపిదప నొకమహాశయుండు పౌ)థవివావామునుగూర్చి చక్క. 
గ సుపన్వసించెను. వెేేపి.చి మూయిరునుర మానసిక ధీరతను బ్రశం 

పించను. వధువు (ప్రాంతీయ యొ వ్మాణపుతి)కయనియు నరుడు బంగా 

భీశాయస్థకులజుండనియు, సీ వివాహా మన్య వివావాములకంటు విశేష 
మహత త్వపూర్ల మయినదనియు౧ బలుమాటులు వెల్లడించుచు దర్శ కుల 

కు మాపరిచయమును గలిగించెను ఆ నుహాశయుని యవన్యొనము 

పరిసమా వ్రీనొందినతోడనే యొక వృద్ధసామాజివ(డు. మేమిర్యవ్రురమ 
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న్యోన్యానురాగబగ్ధులమై వృవర్శించుట కుపజేశయొసంగి నా దశ్చిణకర 

ముందనచేతబట్టుషొని బాబూమహాశయుని హస్త మందర్సించెన జాలు 

ను! మావివాహమైనది. నాయిరువురురి పెం బుష్పవృష్టి కాందొడం గెను, 

"పెద్ద పెద్ద వుమ్నుహారములు మూవమజడలయందు. బడదొడంగెను: కర తొళ 

ధ్యనులు పిక్క_.టి లైను, సమాజమందిరము వెలుపల మధురనినదంబుల 

బ్యాండు మో)గదొడంగెను. ఆహో! ఆ సమయదృశ్య మెంత సంతోవ 

జ్రనక మైనది! మనోవారనమైనది! వాస్త వమందు వివాహావిన నియ్యదియే 

యని యెల్లరకం దోయపసాగాన, కాని, వధువునగు నేనుగూడ నటులనే 

_ తలంచియాంటినా? లేదు. లేదు! ఏసమయంబున నా యారక్కవర్గ కో 

మలకరము - బొబూహోశయుని కళోరశ్యామవర్లకరమం దర్పింపంబడే 

నో యపుడు నా హృదయమందు సహస వృశ్చికము లొక్క_మాబుగ 

దంశయొనరించినటులం ఘోర'వేదన గలిగిన. నా నయనంబు లళ్రుపూ 

రితముల య్యెను. జీను. భావిసంపారసుఖమునుండి వాతోక నైతిని, 

_వివావావిధి పరిసమా వి నొండికపిదప నాహ్వానిక ప్రీశరుములు 

శేయీరు నల్పాహోరంబులం డమ యుదరపూజలను గావించిరి, మావ 

బరమమితు9లగు వారలు నూ వివాహ స్మరణ చిహ్నారూపముగ మాకు: 

గొన్ని కానుకలనొసంగిరిః దాజాపెల్లరు వెడలినపిదవ శీనును 'బొబూ 

మహాశేయునివెంట వానిబండి నెక్కి. వానిగృహమునకు వెనలికిని, ఆ 

నొంటినుండియు నేను గృహిణీవదము నలంకరిం చితిని, ఏనమయంబున చే 

నాగ్భృహమున యజమాను రాలిభళూపంబున బ్ర వేశించితినో యవుడు 

నా హృదయసాగర మందు£ బలువిధంబులగు విచారతరంగములు నిబ్బం 

_భింపందొడంగెను. వాస్తవమందు నేను పవితింబగు గృహిణిపదమునకు 

'యోగ్యురాలనుగాను. నేను యజమానురాలినగుట కాగ్భహమందు. 

బివేశించితినాః లేదు! లేదు!! నాకళంక సరి మార్జనము _కైయుక్తగృహ 

పసి వేశ మునలించుటయే నామ ఖ్యో బ్రైశ్వము, బాొబూమపహోశయుయకును 
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ట్, + వ 
a 

న జ్ గ్ శీ స టబ శ గ్ షే ఛ్ మ న (గో న శ దో కం. శా. శ శ Ma 4 

గది వెవునకు సంెకితింశ్, “వి లసం్నఅల | ఈగది నీవు నినసించు 

be ఖే అనా స వీ గల య cet గ్ల లో ఇళ, 

నది, బ్రిచట నిళక్టివ్య గ, adel స్ ల్ో నస కు గం సుజల ఆ ఫ్. నుం t
t 

జీ 

తత న కకక నేపదార మొనియు నానశేగ్నిక్ నముగునకల 

యది నాజ నూచింధ చుడ నతయుసేో 

కప బుస బలికి కొబూనుసళిశ రమ కు తనదిశోనికి వెడలి 

పోయెను చేనుసాడ నాగదిలోనిళరిని పసంటిని. శనాబూమప+*ిన యు 

జొర సుప సిద్ధుండ గప బారిష్టరు చాసికీ థః; న శవ SOK? వోని 

je గృహము చాగుగ నలంక౭ించయిడియుండెను,. నొగదియు నపూర్వతో 

భావంత మయినది, ఆ మందిరనుందుం 'బెద్దపెద్ద బిల్లా కరీ కతు ధ్ర ఘు లం 

అలమారులా=. పర్యంతము. ల్లాి=- పేలు ఎలెక్ట్రిక్ ప పంకం 

లుతూగడిారములు మున్నగు సుఖోః సభగేిగయుక్కంబులగు సమస 

పదార్థములుగలవు, కాలి మూానిసిక వ్యధ ౪ కాగ అఆంబున నల క్యంతన్చు దు 

తరతూలి కాశ య్యయు, నాకు. గంటక పూర్మ ంబుగం దఊోంపసాగెనుం 

చశాబూమపహాశయ [డు నసాయెడ తెటుబం బనర్కి ంయనను ప్రశ్నేము 

నావృాడయ వ మందు, బలునూాబజు. లుదయింససోగెము. ఆపిశ్నమునూ 

బరిమ్మ_రించుకొనాటద్వం దే న నారాతీయం ంతయుం గడపితిని వేకు 

వయ య్యును, కదప చేమితొడరినను బొబూమహోశయుడు నన్నొక 

భూోరవిప త్రినుండి యుద్ధరించెక చాయను తలంపు చే నొచిత్తము మిగుల 

సంతుష్టి నందియుం డెను, అపుడు నౌ హృదయమునకు గొంత స్టస్థత 

యలవదుటచే నాకుగాథముగ నిదిప శ్రైను ఉదయమాజుగంటలు కాల 

ను, వకుగంటల య్యెను, కాని నాకు నిద్యొభంగము గలుగదాయెన్దు, 
* 
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దాదా పీశున్నర గంట ౪కు ఎలెటకశంట “గణ గణి మని 
ళో 

'మో%గెను, EE దువ పజిలేచై కూ టిని, అందుకే ₹ స్రర నును 
Es) 

చెటచి శాంచుసంక బొబూసుపోశంయుంు.. వటం "లీనకృకషహులను 
ఖో ॥ 

శ్ 

సగం జ్ ఖ్ ౯ ళు బలే లాంచి స్కో టో స్స్ జే 
సిర్భర్వి రుక్ ye బూర రక రం నలు Seer HTT Wms TY తంత వె 

క్ a బ్ అలా ల్లో ణా ans WO ఒకి ఆయ మొల 
సొ పొ లమ TOUS ss యి సొన మిక్...) మడు. ఫం మునుల. నిను గొంచె 

ore 

న్ ae మి స Gyn Dra a లి రొ త్న శే Ah agate SX 

ము పిన సకనయి ఉముంటినం ఇలు. అజాసంతుచిరనున్న నెజుం 
Saal ahr 3 

లి 

ఖీ న నగ ఇగ a en భళి లో wes స ళో (టో జభ (సె శన గ ra 

కాలూ కుజ యముడు నొజి న క | వమనిల్ను శంసులకు మన్ని ౦ 
హ్ జ 

ప oo ౮ గ | 

పనరు నాన! ఆరా రన క చకార eve CaN ter 7 ఎమి 
దు "జె ఫ్రై” | 

a క్ 
a 

ఇ 2 న! 

ఉత తనున్న బృ en] ny లి ష్ జల అ, వం కని స క్; % శోభనము ముసటిమాసయను నవయుగ్భపవ్నట నున కై డవ కగుటావ 
ass ie ప్రో Fromm Trent శ ౪ కల్లి 

తో నం 

నిశ్చయించియుంటిని, కన్నూ; ంబున ఏక క్రి యాద గ్నార్డికర” యనునట్లు 
ఖు జ uP ag 

నవయుగ పర టనము జసజను,.  ఢైల్లిద కూ డం. వాల్తానుటయు 
* 

సను నా కచటినుండి యాహాంనపతిక యరుణెంది మున్న 3, ఇంచు 

బిరా యభి పోయ మేమి?” యని సన్ని బిన్నుంచెఏ. 

క వకావధముని చేను 

బలునూాటులు ఏనియుంటిని, త త్కారణంబున నేఘు విన భావ సు 

wp శ్లాంతహృదయులప' భి ఇ తు 

త్రో “నేసు ప్రా నేవక్షరాలను. సాషభివా = కు Srey బృ్రోశ్నిం నుట 

కంటె సనా జ్ఞావించుట యుచికము మో నుఖికముక మునకు భిన్నముగం 

జదియించు వాననుగాను, ఢిల్లీ శన డేగ వలసియుంగుో” నని చిజువగవ్రులొ 

అయం బలికితిని, 

“*జేండే! మధ్యాహ్నము రెంకుగంటలబండికి మూ రన్ని విధంబు 

లసంసిద్ధులుకండు, సామాసులన్నియు మూటబలుయగ్టో య. 

శవకల ె కేశీంగించియుంటిని, మోారు నొకరిద్దక పరివారికల సహాయ 

బున మో మందసమును నవరించుకొనాండు్ 

కర బలికి నౌ పతిమెాహారాదయుశు తనగదిలోసికి 

వెడలి సియనూూనుసారసు దైవ పోర్థనము ౪ గావింపందొడంగనుః 
శ్ శ ఇ a 

sa 
wt స 
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క్ టె జ్ 

ee Te నాకు బతిమొ యుండినను వారు నాతొ శ సం 

భాపీంచు పితిశ బృమందును నధికొాదరణము.... 
స్నేహము=--న వ్రుతేయు 

దీవించు చుండెను, _ నుముయోలు స్వాతంకర్యిపియలును.---విడుపి. 

వమణులునగస ప్రీ హోడలం జతులిట్టి విధంబుననే సగారవముగ. బన 

రింపవలయునని ఇక్షు. అషడ(తులు గర్వితమతులయి వాశోొని యుం 

డిరిం న, నిష్కవంబరయ దానియం దుణునూతిమును సుఖము 

చేదు. సువాగయలని తలంచి , పతులు దమ పింకు పత్ను లకు 

బలువీషయముల నాజ్షాపించుచుందురు. భార్యలు మిగుల నుత్సుకతే 

త్రో ఆాప్రమపూర్వక లబుగ వారి యాజ్ఞలను బితిపాలింతం చు, ద్ని 

యందెట్టి సుఖముగలదో---ఎట్లి యానందముగలదో=అట్టి సుఖా 

_నందములు మూ నూతన సంఘ్మస్ర్రీపురు 
నుల కలభ ర్థిములు, చేసీ ఏివయ 

మును స్వానుభవముచే నొక్కి_వక్కాణించుచుంటిని, పత్ని నాజ్ఞుపించు 

భర్యాఆమెను "బోనిసగదలంచు పత్కి పశుపొయుండని నా సఖులు 

కొందబు పలుకుచుంజెడివారు. కొసి; చానియందు సత్యాం నను 

లేశమననులేదు. భక్షి శిద్ధావిశ్వాసంబులం బతికి సేవాళుశూనలను 

జేయునట్లి పడంతి శెట్టి సుఖశాంతు లలవడునో ంయుట్టి సుఖశొంత లు 

పతిని జన యొ త్తిడియందునిచి వానిని దన యాజ్ఞుథినునిగ నొనరించు 

భార్యకు లభింపంజూలచు, ఆతగానిః పురుషుడుగొన్సి తమ యభినమాన 

మందు మత్తులయియుండిన చదొనియంటేవి సారము గలదు? సంతో 

మముగలదు? విద్యావిహీనులగు జనసమాజమందలి. (ప్రీ వురుషుల 

యాందిట్టె యభివూనయు క్ష వ్యవహారము సంభవింపదని నేను జలు 

కటలేదు. కలుగును. కలుగవచ్చును. కాని యట్టి యభిమానయుక్ష 

వ్యవహార సంశోధనావృత్తి మా నూతన సంధుమేండే పిబలియున్న 

వసి చేను నిన్నంకోచభావముతోం బలుక౯౬ జూలుదును, 

బాబూ మహాశయుండటులయిలికి వెడలినవిదపం చేను దొలుత నిల్వ 



పం౦ంజోండవ వశీకరణ ము, కవిత 

త్య ములను దీర్చుకొని తదుపరి ఢిల్లీకేగు నన్నావాములను గానింప 

గిలిని నా యః జ్ఞయయందుంగల పరివారికల సౌాయంబున నావశ్యక 

సగ వస్తువులతో నా పేటిక నింవితిని. పిదప భోజనాది కృత్యము 

నుండి తీరికంగని సరియగువేళకు చేమందణుము _రెలుస్తేషనున 
కేగితిమి. మజీయు ఢిల్లీకిలోవు ైైలులో శెండవతరగతి. "పెక్తై 
నుందు గూర్పుంటిమి,. మేము బండియందుః గూర్పుండుట తడవుగా 

గ్య ౦టమోోిగను. సర్చ్పసదృశంబుగ (బూత్క_రించుచు నాధూమశ కటనూా 

న్రహనునుండిబజయ లు బే రెను.ఆ పె శై యందు నేనునా బౌ బూమవోళశ యుండు 

నుగాక వానిమితుులు మజిమువ్వురు గలరు, వారలందజు బిహ్మాథ 

రులు, ఆమితు)లు నల్వురు ఢిల్లీ దర్చారు సంబంధముగు హొసంగముము 
గావించుచుండిరి, నే నొంటలిగ నొక కిటిక్రీయొద్దం గూర్చుండి పికృతి 

శోభను దిలకింపసాగితిని, కరిముకంిముముగ6 గొన్ని స్తేషనులను వెనుక 

ఎవెచి ధూమశశట మొక "పెద్ద స్లేవనుయొద్ద పదునైదు నిమివములు 

నిలచెను. అచట మేమెల్లరము బండిదిగి పాసీయంబులవము గోలితిమిం 

వురలం జండీనెక్కితిమి. బండికదలుటకు సంసిద్ధముగ నుంజెను, అంత 

నొక పాకివాడు చిరిగియుండిన మలిన వ(స్రుములను గవ్వుొని 

త్యరితగ తిమాపెశుయొద్దవ వచ్చెను, ముజీయు. దలుపులు తెజుచి యుండు 

టనుగని పెట్టిలో నెక్క_చుండెను. పాపవాది రెండవతరగతి "పెళ్షైయని 

వాండేమెజుంగును? వోని కావిషయ మెశింగించుట ఉ్యార మునొద్దం 

గూూర్చుండియుండిన పండీత లశ్మీ శౌంతుని కార్భమై యుండెను, కాని, 

యతండటులొనరింపక వర్హమానకాల సెనిళోద్యోగులభంగి, ోడేమ్ 

పూలో యెచటికి వచ్చుచుంటివని యా నిస్పహాయుని తెమ్ముపె 

బూటుకాలితోం దన్నెను. వాయు ోదమ్మి”ని ప్లాటు ఫారముమై వెలికిల 

గాలం బిజిము. 

పండిత లశ కాంతులు తన యధికారగొరవములరీతి నగ 

నే 20 
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సజచెను, కాని, పాపమా పాకివాయ భూమి జడినతోడనే కన్నులు 

చిజుతలుగ మ్మ మూర్చాగతుండుగి నుండెను, అంత నాక స్మిక ముగ 

ముదటితర గతి పెశ్డునుండీ రమొక సజ్జమంయ క్రిందికిదిగి సూల పాకి 

వానిని లేవనెత్తి వాసిని దన "పెళ్తుళోనికిం దిసికొనిపో యను. అధికౌనంద 

కరంబగు విషయ మొకటికలను ఆ సజ్జనునివెంట వాని భార్యయు. 

గిందికిదిగి నిస్పహాయుండ గు పాకివానిస్ బేననెక్తుట యందామె తన 

భర్తకుం దోడ్సడేను, ఆ శ్ర్రీపురుషు లికువ్రురను గాంచినంత నే నేను 

మిగుల విస్శితయు బబజ్జితయు నైతిని ఆసజ్జ్ఞమండు మీ యువరు రుగారు. 

కవులొ క్రిశోరుండే! సతీపతుల దయా డార్యచాశ్షీ ణ్యములనుగాంచి 

నా హృదయము దివ్భూతమయ్యెను. 

పండిత లక్షీ ఇకాంతుడాక మవోరాష్ట్ర యువకుండుం బ్రహ్మా 

ధర్ముండయినసిదప నతండు తన పూర్యనామ మును బరివర్పించుకొని 

పండిత లన్నీ శ్రైకాంతుండను పేరం బరయగు దుంజెము, ఆతీండు విద్యావం 

తుండు. కాని, పజల సమక్షమున దన విద్యాపొండిత్యము వెల్లడించుటకు 

నిరంతర మాశాతత్పరులడె యుండును, ఫఘృణితంలాపదదళి త_...అస్పృ 

వ్వ ___. అనార్యజాతుల నుద్దరించి వారి నభివృద్ధికిం చెచ్చుటకు 

బొంచొయి నగరమునం దొకసంస్థ నలఫొల బడి యుండెము దాని 

శాఖయొకటి నాగపుర పట్టణమందును గలదు, దాని కొ మహానీయు6 

జొకముఖ్యసంచాలకుండుగను సంరత్ష్తకుండుగనునాయకుండుగను నెన్న యబ 

డుచుఎడెనుం సళాస్థలియందుపన్యాసములనొసంగుసమయంబున నస్పృ 

శ్యానాథజాతులనుద్ధరించుటకుం దాననతరించినటుల బలుమాటులకతండు 

ప్రజలకు బోధించెడు నాయడు. కొని యతండు తన కర్పవ్యమును బ్రతి 

జ నుచెటులశణా పాడుకొనుచుండెనో యావివయనూ మై సంభవమును బట్టి 

మాపాఠ పలకుపిదిత వైయుండును, పండితులుగారి యమానుహకృల్యేము 

నుగని బాబూ యంబికాచరణపవితు9ండు మిగుల నపుసన్నుండయ్యెను, 
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అంబికాచరణమితుంంు. సహింపలేక వానితో, “పండితులుగారు! 

విారస్పృశ్యజాఅసభ ఫ్రఅనార్యజూతుల యున్న తినిగోరు పక్ష 

పొతులును సాయకులునుగ దా? మిరిట్టి య త్యాచారమును నన్యాయ 

మును జేయందగునా? మిముటోలు సజ్జ్ఞనులసాండి యా జాతులు 

విముక్తి. బడయుటకు మజియొక సంస్థను స్థాపించు నొవశ్యకము 

శీళ్ఫుము గ నలుగలలోద నెను, 

బాబూ మహాశయుని తిరస్కార సూచక వాక్యముల నాలించి 

పండితులుగారు మిగుల లజ్ఞితులగు చు రుద్ధకంఠంబున, క ళ్చాబ్రూ మే హక 

శయా! వాని వసనములెంత మలిన భూయిస్టముగను దుర్గంధమయం 

బుగ నుంజెనో మీరును గాంచియుంటిరికదా! నేనేకాడు. ఎంతటి. 

మూర్గుజేనియు వానిని దనచెంతం  గూర్చుండంబెట్టుకొనుట కిచ్చగిం 

పండు, ఇ్రద్దియుగొక వాడు సెకండుక్లాసు “శీలేశ్రీయందుం గూర్చుండం 

జాలలీ డనసెనుః 

బాబూ మహాశయుం. డధికోదేేక వూరితుం జై, “వానికట్టి 

జ్ఞానసంపడ ౫లిగియుండిన మిముంబోలు నుద్ధారకుల-:ోవ'తార 

వుకుషుల యావశ్యక మేమికలదు? మారు కేవలము బరిశుభి వ్యస్త్ర 

థారులనే యాదరించునడల డఊారద్యు పివీడిత యు! గృపిపొభా 

న్యయునగు సీ భరతపర్షమువంటి -జేశవముం దనతికాలములో నే అత్సల 

ఫొలంది యస్ప ఫథిబాతులను మారు నిర్తయింప: గలరని నేను నిరు 

పొయుండ నై పలుక నలసివచ్చును. మహాశయా! అసభ్య---అ యా 

గ్య--అస్ప్రళ్యే 'జీశబాంధవులను దమ హృదయముతో c "జేరు 

కొను నంతటి సహానశీలత మికెంతదనుక నలవడదో యప్పటిపణకు 

మా పరిశంమయంతయు వ్యర్థము, మజియు మోరొక పిసిద్ధ చాంభఖి 

కృలుగను వంచకులుగను బరిగణింప( బడుదురు, అట్టి మలినవ (ప్ర 

ఛారులగు యజ్ఞానుల సమూహముతో గలసియుం డునలవాటు. 
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పజదట  మోకలవడవలసి యున్నది. మాకం గర్హవ్యంబేమన, 

కొక్ప్వా౭దీ "పెస్లైనుండి దిగి వానిని మూండవతరగతి సెశైయంనుం AS 

కుండ"వెట్టవలయును, లేడా బండీ కదలిపోవుననుఖీతి కలిగియుండిన 

మొదట మొ పెన్టైయంచే వొని కాశ9య మొసంగి మెస్టేవనునందు 

వాసిని Peres సెన్టైయందుం గూర్పుండం చెట్టవలెను. మోరి 

వానిని బడంతన్న టుచితకార్యముకాదు, అట్టి చారిదర్యి 

పివీడితులగు చేశసాహబూదఠులయెడ మీ వృదయమందు ఘృణ 

త్యమునకుబదులుగ దయయు సానుభూతియు నుత్సన్నము గావలయును. 

వారిని మిక్కలి సౌమిప్వమున గూర్పుండం బెట్టుకొని వారికి పీతోప 

"జేళములొనరించుట మిోావిధియై యున్నది. “నిమ్న జాత్యుద్ధరణామిని 

=ెశధికముగ బలుకుచుందురు, కాని వారు వూసమివమున ేతెం 

చిసంత'నే కిందలహాలునటుల. బడదన్నుదరు. ఇయ్యది మో కెట్టిన్యాయ 

మూచేనూహీంనం జాలకుంటి” నసనుం 

చాబూమహాశయుని భావణము నొలించి పండితమపహాళ 

యుడు విస సబ్లుశయ్యెను, వానినోట నొకశకబ్దమైనను “వెడల లేదు, 

చొబూ మహాశయుండు మఠల వానితో ోమోరటుల? బడదన్నిన 

వానిని లేవనెత్తి తన "పెళ్టైలోనికిం దీసికొనిపోయిన యాసజ్జనుని మూ, 

రెబ్బుగుదురాొ? యని ప్రశ్నించెను, 

పండితులుగా రేవియు. బిత్యుత్తర మిడలేదు, శాన్సి వాని 

మూడవ సవాజరు;డుు “మేమెబుంగము. ఆ మహాశయుంజెివోరని 

మోబూ మహాశయుని పిన్నించెను, 

అత(డు కమలాకిశోరు త్రిపాఠీ, సనాతన ధర్మావలంబకుడు. 

చిత్రగుప్త (డను నుపనామముతో బ్రీహ్మాధర్మమందలి యనేక దోష. 

ములను. లోపములను నాతంే ప్రపంచమునకు వెల్లడించుచుండెను, 

గ వయారస మంతయు సీశ్వరుందు గేవలము బృ హ్నాధర్ముల్ల”కీ 
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గుత్తకు యిచ్చినటుల బారతి సగర్యముగ6 బలుకు చుందురు, 

సనాతన, ధర్య్మ్రావలంబకులు త్రము దయా విజ్ఞాపన మునరింవక యే 

యెట్టివిధంబున గర్తవ్య పాలన మొన లించుచుండిరో కనులాకిశోరుని . 

కార్ట్రమువలన మాకు బోధవడి యుండును. 

చాబూ మహాశయుం డట్టివిధంబున పతిత===కన్స గట జాతుల 

యుద్ధారక విషయమున జెక్కు_ యుపజబేశముల నొనంగను, కాని ఆ 

యుపబేశ వాక్ళములవలన జండితులుగారు స్యల్సలాభ మేనియా 

జడయగలరని చేను దలంవను, కారణం చేనున, నతడు తన పిమొద 

మునుగుజ్తించి పశ్చాత్తాపము నొందనట్టి మనుజులలోనితాండు కొండు: 

అకు మొత్సర్యశీలుండును దురాగ్ళపహియునై యుండెను, క)మము 

గ నావిశండవాద మంతరించెకు, మజటియొక చర్చ'వెడలెను, ఢిల్లీకిగజేరు 

వజకు నుల్లేఖసీయంబగు విషయ మెద్దియు దొడరియుడ లేను, ఢిల్లీ క్రిం 

శేరినపిదప( బగలంతయు దర్చారు సమారంభమును గాంచుటయందు" 

వ్యతీతమయ్యెను. 

ఒకనాంటి వృత్తాంతము:---ఆనాండూ రేగింపుదినముం ఆవుక్చవ 

మును గాంచుటకు (స్త్రీలకై పి త్యేకింపబడినస్థా నమందు బొబూమవ*ి 

శ యుండు సన్ను గార్చుండంబెట్ట తాను దత్చారుమండపములోని ' 

“కీ7ను, ఊశేగింపు మహా వెభవముతో. బయల దే రెను, ఆస్థానమంత 

యు జనసంకీర్ణముగను కోలాహలసంజనితమునై యుండెను, టో లేగింపు 

మేము కూర్చుండిన స్థానమును డాంటివోంయినవీదప నేను బస కేగుట 

కు సిద్ధపడితిని, శాన్తి జనసంకలకారణంబున మాొర్లములధీంపమి నౌకథ్ధి 

గ్ పియాసము బొడముమం డెను, నేను మవోసంకటమందు6 జిక్కీతిని 

కచాయనికలంతనొందసాగితిని. అట్టిసమయంబుననొక సౌందర్య శాలిని 

నన్ను సమిాపిం చి*మోారిటులందొటు ,పడుచుంటి రేమి! దారినుఆ చితి రా? 

నొమ్మైట రంకు. మోబసకు( 'జేర్చిద” ననెను. 



అజం నగ బపచీః 
ర్ట hag ee 

అమ వచనములవలన నాభయమంతయు బొసిపోయెనుం నేను 

నన మన్. ళస్టశ్యష్షనీ[ పీవబుతొనరించిస నొాకునహాోూ 

సకారము జేసినదాన వగదుూో వని పలికితినిం 

కద దుపకారమేమికలదు? వబికారును శమము నోక సోంత వొ 

సులముగ దోందుచున న్నది, మిమ్ముక టి ఇంకువోాఅులు నాగవ్రరమవముందు6 

గాంచినటుల జ్ఞప్తి కలదు. అట్లీ యెడ మోకొజకు నేవు గొంత నను 

గొనపబిసివచ్చినను ; నదియొక గొప్పవిషశుము గాయాల దులో 

ఇవ్యిధంబున బలికి యాయువతి మిగుల ప్రీతి సొ క్రరముబట్టు 

కొని తన వెంటం దోడ్కొ_నిపోయను, కొంకనవ్వున నామె బండి నిలచి 

యుండేను, 'మేషిరున్సుర =సాబండి నెక్కి కూర్చుంటిమి. నెమ్మది నెమ్మది 

గాజననవరాసహామునువొలలటందుకొ నుచు బర -బేలీ ములఫొటకునరుసలు 

దీ ర్చినెలకొల్పియుం చిన గుడారములయంవొకెపెద్దగుడార మునొద్ద రజో 

యిబంజినిలచెను, బండి యచటసిలపినతోడ సే యొక సామ సద 

నుండీ వెడలివచ్చి బంగీకీ లభ ఆవ, 'జెజచి కరానల ంబన మొ సంగి యా 

యువతిని కిషిందికిదింా పెను ఆ ప పమునుగొంచి నేను మిసల 

లజ్జంచిలిని, ఆమెను శేసచటనో కొంబినటులం దోచుదుంజెనుగాని, 

యా సజ్జ్ఞహనిగాం దినం ప యూ మెం యెన్వరో స క్రు a కవ చెను, ఆ 

సజ్జనుండు కమలాకికోరుకి"); రీ. ఆసుంగరాంగి సనొని Sn 

యువతి బండిదిగి నాతో, గరు చేయుడు! కొంచెము తేంసిటిని ద్య్రోగి 

పో యదరుగాక్ర*” యని పలి కైను 

నేనామెతో, “నస్క a జేరాయందు నారాకోకై, 

పితీశ్షించుచుందు” రని పలికితిని,. 

ఆమె యుట్టి యాటంకమును పలుకక నన్ను మాడే రాయొద్దకు 

'జేర్చివచ్చుటకు బండివాని కొజ్జా పించి నన్ను ఏశ్కొల్చెను, ఈ స స్వల్పా 

వధిలోనే కనులాకికోరుండు తొబూనుహాశయునితో నాకు వివాహోము 



యము ర్త టీ af! మ్ల ఇ భ్ కలు ల. se 

DW tem DY ఎ గ వ పత, he 

జరిగీనస సందర్భ ముస తనసిసన్వ న్న తన్న వెల స్వా 

సమోాపవున నే కలదు, త్ రంపాన ' 

నుజేరణగలిగితిసి, 

ద రారు నమూారంభొము నన్వూక్ 
శే (గో 

న ల్ రక 4 తు ఉట్ల”, ra oe ఖల! చార Ya సల ee a wm. 

గ్క కాళ జబ్బల్ పూరు మున్న సు సిద్ద పట్టణ గు. శపమ్ముర చు 
ణీ be? dud 

# జ్ 

బాబూ యంటి కొ జరణమితు నివెంట శాగపురః నకు మగుడివచ్చితిని. 

మూూడునాల్దుమాసములు గతించిపవీవప నెం హొండు పసూర నె 

వాబూవమహాశయున కోక: సుందరపున్నిగత్నిలాభి మొకం'హార్సితిని, 

తదనంతరము కొన్నిదిసముబమువజును వాగప్పురః వంచే కడి కురల బొం 

చొాయిసగరమునకుం బోయిబేరితిని చుజియు సు సక శ్రద్ధ వ్ ద్యవిద్య 

నభ్యాసింపసాగీతిని 

వదమూా6డవ పకి న ౯ మూ. 

rd ల 

సోయశ్సిక్స ముం 

పుతిముఖసందర్శనమువలసన నానంచ.బుసట బవాలుగ సాకు 

ఖేదము జనించెను. ఆ వుత%రత్నము నా పాపకృత్య స్మారక చిన్నాము, 

ఆబాలుని నేనిపుడ ధాత్యొకి నవ్వగించితినో , ముప్రును నా శిర 

మునుండీ కొండంతభారము తొలణినటు నాకుం దోంెము; నా హానస 

మునకుం గొంతస్వస్థతయు శాంతీయు చెహారెను.. వుకిపోప్మివలన 

'చాబూమహాశయునకు వార్ష ముగలిగనో చేదో య: శక్యుది భగవంతు. 

నే యొజుక, వ)నూతనయినపినవ నాదేవాను దుర్భలముయి ముండు 

కారణమున గాన్ని దినములు దనుక నాగసుఠ పట్టణమందు సివసింపవల 

సివచ్చెను. ఈ యవధియం దిచ్చగలుగకుండినను నొకటి రెంకుమాజతు 

లా పసిపావను..నిరవరాధిఠఈఠూగు బొలుని నొ కళంకితంబగు యొడి 



16ళీ లవ౦గలత, 

లోనికిం జీసికొనవలసివ చెను, ఆనమయంబున నా సాదయనుందు 

నుర్మాంతక వేదన పుమైను. శరీరము కంటకమయంబయ్యెనుః శేత్సము 

లనుండి యశుీధారలు దోరముగ బివహింపసాగెను, ఎవ్యీధంబు ననో 

యధికళష్టంబున నొడినములనుగడకి బొరెభొయినగర మునకు 'వెడలుట 

కు నంబికాచరణమితు)ని యాజ్ఞను 'వేడితిని. అతడు సొ పొర్థన సం 

గీకరించి యనుజ్ఞనొసంగెను. శీను బొంబోయినగరమున శేగితిని. బొం 

చాయినగరముందు నేను నివసించుచుం డెడీ గృహ ద్యారమును దెఅచి 

నంతనే నా విలాసముగల యచేక పత్త్రములును గార్జులును దొలుత 

నొ దృష్టియడెను, వానినన్నింటి నేజి యొకబల్లపయి నునిచితిని. వంట 

కత్తి సాయంబున గృహమంతయు: దుడిచి శుభ పజ చితిని. తదనంతర 

మూ*ఃవంటక జె గృహసంబంధమగు కార్యముల నొనరించుచుంటడెను, చే 

నోక కుర్చీలో ౮హార్చుండీ జాబులను జదువ నొరంభించితిని ఆ కాగిత 

ములయందు, “బం హ్మాధర్మాను రాగిసీ” వారికయోక టి గలదు, నేను 

దానిని విస్న్మయపూర్వకంబుగ విప్పి గాంచనంత్క, “ఆ దర్శవివాహద్వ 

యి మున లీర్షి కయుదటనే నొకుం జూవక్సైనా. అ సంచిశయందు నొ 

ఇాయావపటమును నంబికాచరణమితు)ని పితిస్వరూపమును దొరా 

రమేశచందుుల. చిత్రములును గలవు, ఆ శేఖయందు మొ నలవుర 

నంశ్రీ పృవరిచయుము వొసంగయుడియుండెను. మణతియు మూానలువుర 

మనో ధైర్యమును వివాహవివరములను నిష్మ-పటభాసమున బిశళంసిం 

పయుడియుం డెను, రమేశుని లేఖనివలన లిఖంపంబడిన నావిశోంసా నంబి 

ధమగు వివయములను గాంచినంతనే నా కధికాశ్నర్యముజనిం చెను. 

రమేశుందు మరల సన్నిటులం బిశంసించుటయంజేదియో యొక గురు 

తర హేతువుండక మానదని నేను యోజించితిని. కాని యా హేతు 

వెట్లిదో నేను నిశృయించుకొనజాలగైతిని, నుజుచటిడినము కాలేజీ 

ఆకందు చారార మేళు అపస్థితులగుట శీను గాంచితిని,. 

. . న. 
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"సెలవ్రు దినములయంసహాంద క్క. 'నారిరున్ర కెన్న డు శాక 

చుట మానలేదు నాకు తభ. స్ట సంజబంధ.మనులేను, ఇ వారికోడ 

జీకాదు. ఆధికావశ్యకం ంబిగు విషమయ:ములయందుదక్కనాకవరిళోడ నెట్టి 

పిమేయమునులెదు, మిగులశ ల న సట 

మునకు, గాలేజీచేసటం- ఉపి స 3 నా దైనిక కార్యక కమమ నడువ నత్స 

రములకు;థదప నేను ఖీ ఎమ్, అంకు ఎన్, పరీక్షయందుం బిశంసా 

పాత్రముగం య శణింకుం చూత్రీగ్ల స ముతినిం 

పరీక్ష ర్ల నయిసపీపప నొచింక తొలణగిపోయను, ఇక భొవిజీ 

aa నాసానసమును గబంచి వెచునుండేమ. తదెషహ 

యమున 'జెక్క_యోజనల నొనరించితిని, కాని, యేమియు నిశ్చేయిం 

చుకొనజాలనై తిని, నేను బి త్యేకముగ నొక స్వాంతతౌగ్యమధాలయ 

మును చెజవలోలను, కాని, దానిని నడపయాలునునో ,లేవోయని నాకు 

మిక్కి.లి శంకవొడ మెను. ఇతరాషధాలయ మున నుద్యోగ ముచేసి పర 

తంతంతతోం గాలముగడపుట నాకనుచిత ముగ దోయందొడంగెను, అం 

చికాచరణమితునకు భాళ్య నై వానికి దవన సా్వాతంతశ్టివూర్వశ ము 

గ నివసించుచుంకుటవలన లోకనిందకు. జావొసంగిన దొననగుదువసి 

నేను మిక్కిలి బెగడొందితిని. తద్యిషయనున నా తండి)గారి 

మొక్కయు-పతిమెహాూూదయునియొక్క_టయునభి పాయ ముల నెజుంగు 

టక వారిరువురకు సవి స్తరముగ సుత్తరములను వ్యాసితిని, మణీయు 

నాయుత్తరములయందు యోగ్య ము గువిధంబున ధనసహాయము చేకూరిన 

పిదప నేనొక స్వాతంత స్యమధాలయ మును స్థాపించుట కభిబపించుచుం 

టిననియు సూ చించియుంటిని, ఉత్తరములను బం పియుండీనను నాహృద 

యము స్వస్థతనొంద లేదు. వానికి. బిత్యుత్తరము అేవినచ్చునోయని 

నా మనో వ్యధ యినుమడింపసాగను, మతి యు నటుల వ్యధనొందుటకు( 

గారణములేకపో లేదు, గత మైదువత్సరములనుండి నేను వారికి వ్రాసిన 
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పీత్యుః రమే లేనందున నికుపాయు త్ర నె మరల నేనే పొరికి బాబులను 

నాయ వబసీస జాసనెతిసి, 

ఒకనాలయ నొ తండ గారియుద్దనుండి "గస 9 బొబూవుహోఫ మునియొ 

ద్రనుండిగానిపిత్యు తృరమువ చ్చుననుదలంపుతోంద పాలావా నిరాకకై జె 
దురుచూ చుచుంగూర్పుండియింటిని. అంతనొక్ట మూటుగ ర మేభుండునాగ 

దియందుః బిత్యక్షమయ్యెష, నాంటి _కెదునత్సరముల,ఏండి యేర మే 
భునితో చేనొకశబ్దమైనను బలుకకుంటినో యివాని నాకస్మికముగ 

నాగదియందుః గాంచి చేనద్గి విస్మితన భంయగఏసితస్నునెతిని రమే 

శుండరుదెంచినది తడవ్రుగ పతండొక లేఖ నాచేణి తుందిక్కి “సీను జాక్ట్టరీ 

సరీశ్ష నుత్తమతరగతియం దుత్తిర్హవగుట 'నెటింగి మిగుల నానందిం 

చుచుంటిని, నీకష్ట్రము-పరిశ9మ.....అధ్యతునముల నభినందించుచు, 

నిన్ను బిశంసించుచు నే సీలేఖను లిఖంచియుంటిని, దీనిని గబిహ్మా 

ధర్మాసారాగీసీ” పల్ఫికయందు? బ్రచురింప సమకట్టు-చుంటిని, ఇందు 

నీ యాటంక మెద్దియు లేదుకదా?” యని నన్ను బకశ్ని ంచెను. 

ర మేశునిపలుకుల సాలించినంతశే నాకధికాశ్చర్యము జసించె 

ను, ఏలయన, గతమూ:డునాల్డువత్పళ ములనుుండి యాం బతి కాపి 

చురణము నిలచియుండెను, ర మేశ చందుండు సుశా చేప కత్యంతపి 
భ్ 
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రకు భమ రో హను, శారయు వానితోం గలహింది _ జేకెకళ సానమున 

నివసించు నుండు, వేను గొంత కంకానూచ 1 స్వరంమి యతో 

“మిాపిితిళ కాన్మోతురణ సు దిల-చిదయుండెగ దా!” క పలికితిని, 

Ws య లికియుంచితిని! ఇప్పుడు కొందబజు ప్రవ 

ధర్ములు ధనపాజ ళో రు మొనరిం చెద మని వాగ్లానముల నొసంగ్ని 

యుండుటచే నేను మరల వ. బక్తిచురింప నుంటిని. నీవు 

కూడ నొంత తోడ్చడుట మేలు, కనీస ముక నూరురూప ప్యముల 

యినను సివలస లభఖింపవలయుో నని ర మేశ చందుగయడు బదు 

ఏ పలికెను. 

నేను గొంత సేపటినజకు నిస్తృై బృ నా్మిరు పతికను నిలిపి 

యుంచుట యే శృుయోాదా యకమని సనొతేలంపు, కారణం'టేనున్క 

నే పక్సిగకవలన సంభఘనుందు విక బంసుత్యము వ్యావీించుటకు నాజి 

నిరోధ ముక్కన్నంబగుచుండేనే యట్టివాసిని బునరిన్ధరించుటవలని 

బయ జన నేమి?! విదప మా ూస్ట్రముూం నొక్రు క స మిక్కిలి 

రకు సూ ననే జసంచి.యుస్నని, తత్కారణంబున నే నాపత్తి త్రఫికకు కుం 

దొ డడ? జాపి నని సమీకేతిన్మ 

నా తిరస్కావనూచక వాకర్టముల నా నాలించి ర మేకుంు మిసల 

నసంతుష్తుం కన అపకు నొచేతిశంక తన లేఖలాశుకొొని కోవ 

సూచక స్వరంబుల' Re dub స 3 నెప్విధంబున సి బొం జౌయినగర 

మందు ౧వసింజచెడవో కసుగొందంను గాక 

య రసుళుండు. కోపో చేరిక గున పన గంపందును 

నచటినుండి వెడలిపోయెను, అస్పటినంకియు నేనెప్పుడు bt సంబంధ 

భుగు ఊసూజకబయం'ప డత చిత్స నగుచుందునో యప్పుల ర మేళుని 

వాశ్థముము నన్ను భయకంపితనముగ జేయుచువచ్చెసు, కౌరణం టే ఇక 

నొకరికి మేలొడగూ ర్పుటకంశుం. గీడా*నరించుట “సులభ సాధ్యనుగు 
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కార్యమని 'నేసజుంగుదును, 

పూరో(క్ర వివతుము గడచిన కెండుదినములకువిదప నొక 

నొాండు తపాలావాండరుచెంచి నాకు లండుజూబుల నొసంగిపోయెన్ను 

ఆజాబులురెండింటీ పె నను నో గపురపుత పాము! దలుగలవు.నాక మి తొనంద 

ముదయించెను. త్యరిశముగ చేనొక కవరుజించి చదువనొరంభించితిని, 

వయముహాశయా! 

మ్ కృపాయుత లేఖ మూకుం జేగినది, మో తండి) గారొక విధం 

బుగ వానపిస్థాశ)మమును స్వీకరించియుండిరి. వారు తమసంపత్తినంత 

యు మాకు స్యాధీనపజచియుండిరి. వారి దానపత్త్రమందు. లిఖంచి 

యుండినవిధంబున వారిగ్సృహ మిప్రు, “త ఛ్యార్మగగంథనిలయ”మను 

'పేరల బరణుమున్నది ఆ మందిరమందుం. వివిధభావషలయందలి 

యధ్యాళ్ళుగరంథధములు జేర్చ(యబడియున్న వి కర్మయోగి సంకష్ట పరమా 

త్స్గుని పిస్థరవినిర్మిత సుందరవితిము యొకటి దానియందు స్థావింపం 

బడినది. గరింధసంగ 9వాణమందు దాదాపిరువది వేలరూప్యములు వెచ్చిం 

పయిడినవి, మణీయు. బది వేలరూప్యము లాసంస్థపోవణమున కై జ్యాంకి 

యందు మూలధనముగ నుంవ(బడినవి. మిగతసంపర్సినంతయు బలు 

నిధోపయుక్చ సంస్థలకు దానముసంగయబడేను. ఆ దానశాననమందు 

మోవిమయమున నేమియు వో్రొయంబడియుండ లేదు, మోతల్లిగారి 

యాభఠణములన్నియు విరా కొసంగ వలయునని మాతిము తెలిసియయుం 

డీరి, కావున మి రొక్ష పర్యాయ మిచటికరుచెంచి యా యాభ రణము 

లను దీసికొని వెళ్లుండు. 

రిట్లు 
మూ శేమాభిలాషులు, 

మో తండ్కిగారి సంపత్తియొగ్క_ టిస్టిన్ 
ఆయార్తరనుంస ముగ్గురు పిఖ్యాతపురువుల సంతక గులు 
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గలవు, ఆజాబు చదివినంతనే నాశిశయున నశనిపాత మైనట్టుల తో౭వెను, 
నే నేశమాతిపు సంతతినై యుండియు నాతండిగారి విపులసం 

పత్తియం దణుమోాతు మేనియు బడయయజాలకండుట నా దురదృష్ట 

విశేషముగాక మజీయేవముగును? 

“లవంగలతా! ఇయ్యది సీ జార్భాగ్యవిశేమముగాదు-ఇది నీవో 
వము. నీవు నీవ రృనమును గళంకిత్ మునరించిలివి. తత్కారణంబున నీ 

'వెల్లరకు( దిరస్కా_ర పాతు) రాల్బవెతివి, అట్టి పరిస్థితియందు నీశేవరును 

దోడ్సడకండిన నండాశ్చర్వ మేమికలదు? స్ తండి)గారు పెకీ కొలంది 

గొప్ప సహాయము జేసియుండిరో దానిని సంస్లురింవుము. అయ్యిది యే 

నీకె యధికముగం దలంపునుం ఇద్దియుంగాక నీతల్లి సకలాభరణములు 

7 పీకొసంగయబడుచుండెరు, దానిని స్యల్పముగం దలంపకును, వాస్తవమం 

దు సీవా పవి తా)లంకారముల బడ యుటకు యోగ్యురాలవుకా” వని 

నా యంత రాత్మ సొకు( బ్రిబోధింవసాగా న్స్ 

_ తండిగారి యపారనంప క్తియొక్కటి స్తీలజాబువలన చే నక్క 

మాొటుగ నిరాశొచిత్తనుగాలేదు. నాతల్లి యాభరణములు కోనీ 
సమైదు వేలరూవ్యముల ఏభావగలిగియుండునని చే చబముంగునును, తల్లి 

మరణ'కొలంబున దన తులంకారములను నొ నినావాసము్హౌింబున 

నాకొసంగు ను(ధ్రేళ్యముతోడనే సొతండ్సిగారి యధినపజచియుం డెను, 

ఊార్భాగ్యవశంబున నొకువినావాము జరుగచేలేదు. “ఆః! ఆం! 

అన్ఫతమేల భాషించుచుంటివి? అంబికాచరణమితునితో నీకు వివా 

“జము జరిగియుండ లేదా? ఛీ! మిన్నకుండుముం అది నా వినొవామా? 
కను! కావుననే నేనా భూవణములను విక్ళయించి నాకృ్ళపి కె విని 

''యోగించెద” నని నాలో నేను వితర్కి_ంచుకొనుచు ఆెండవయుత్తర 
మును వివ్పితిని. దానింయయం దీడిశువసుదహారిం చిన విధంబున లిఖంపంబడి 
జ 

ఖీ 

స 
jhe 

“యు౦ జే న్యు 
తొ 

బా 
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శ్రీమతి... 26331666 లీ 

అ క్ ల స శ నర fe 

మారు దయపా 'పోొసినలేఖి అరినది మూరు పకంసాపోొ త్రశ్శిముగ 
జ్ 

చా కరీయం దుతీర్లు సట చెదోంగి నేగమి ౯ ఎపనుందిలిని, మిోారిన (| 

స్వాఠంకౌ్యానధా అవును. పాకింపంణోరుు.. సంతోహనిషమయ ము, 
ఖీ ళ్ 

Pa 

సరాత్నర ఉండు మాకం వోద్యకుగాగ! ష్ లనకునును బెజుచుట 

భారపోసీ eres ne 

డు ధభనహీన wr ర కం! ఇద్దియుగాక 

మారునా కిదివజుకు వాసి సియుండిన యుకే రములలో నొక్క దానివలన 

న మిరొకప్పుడు నాసో హాయ్యమర్గింతుర సు తిలంపైనసు నాకు గలి 

స అటు కాసపోమికో అకుదొలుత నేకొంత యేర్చాటుకా 

వించియుందును. అయినప్పటికి బొంబాయి ప్యాంకికి వేయిరూస్యముట 

చెక్క. నంపుచుంటి దానినలస గొంత కార్యమును. నడుపుశొను: కు, 

వసు 
మో హీతపొంముడు, 

అం పం మత్స, 

బోబూనుహోశయుండు. నన్నొక్కమాజుగ నిరాశొచిత్త సుగ 

జేయకండినను నా హృపయ నుధికో ద్యిన్న పూరిత య్యెను గత 
' En e జల్ల ష్ వ. | 

యమెదడువత ర ములనాండియయు నే గ్ర యు htm ba గను స్ో పతీ త్ర 
(a me గో అంతే "hous ok 

మును వెస్టిడించి యం లేడు. అగో స్టికియంగు నాకం. దోడ్సనుటకు 
3 యై 

'బాబూమహాశయుసకేహు య: స్థముగలను? నొ యాచరణమువపలశ్ష 

దండి నిల బడని ససంళుష్టుల Me పము శాస్తి వారిరున్సరు 
| 

గ rere oo mn లు 

నచితకీతి సోకు హోయమున ర్చి యుఠదిరి తతొ. రణంపు:; సెసువారిపై 

సం సిస్టం ద 4 న్ ఏ యు "చ అ hs We ers స రుష్టసుగాక స'ముప్షమ గావలసియుం౧ చేను, ఇ చెంస్తవణు! హ్ స సా భై 

సమొసలించుచుంు ఓవలన నేను బాబూమహాశయు నెడయౌాసి దవ్వున 



a న్ న రసో జ జ న ధి ఎ i నూ! 
అ ద మరో ల ఉ [| కర ణి సుం ర్మ 

(| fan we స a రా ల తి నై యె స ణో ల్ నో 
TLE Baie my Yn బ్య షాట్ టె జ గ్ల అన సంతి సట్ ఒం షీ జ shy, 

జంక్ శి బిర వ గా న టే స (కన! EN iE గ స a oe ఖ్ క ళో స్త “ప్ప CE న్ ల్లీ a pn, Vd కాం! 

. స es 
ey శి గ 

న... భ్ అనీ 6 ఖ్ ma నె జీ శ అల ఇదం చా తలల మీటు శీత ళ్ భాహ్య ల | a ఇన 

Py) ఇ SEN కుం ఆని) కట్ట సని నకు ఇ తై స్త్? గ్య న tad అ na అ EN ry Gr So) వ! హీ aa తీ Ns ఖీ 
వై | వై 

మ ఖ్ " (| ల! స ఫా 7 నా (7 న్న లో గ్గ ‘ (5 కుండుట వ ny ఇగ a గం గ అ Fe గ డ్రి MO ou ర్ స్య ణి వ్య పతనం హా అణ je జ న కంర 
bo 1 ow, 

జ్ క్త న క. = భీ ఓ టే ॥ 
గ వోచి Ey te, లీ ॥ న్య న న ay అధే ను dss Cn నివా Ca వ 

ని, ఎన వరట్టి వి పకటన. తహ్తూంమంన స eT కనా SH "క ae) స wf గ్గు నో టీ సత wi) టి వన: { 

Crea జ్] J ఓ 

జస క్ CE న్యా న్నా దాల్ అవన? నడి కిద సా పన సకష సనం చి ముంజ “ర ముడ ల పిండెట నిస 

అకు వష ద్యానం ఫట బు యం సొజభాన్త ల చ అనన. సళ్ళ రక వూ పహూతయా! కు బధింటు లు మిం బార యు వా సాపు ఎకు 

ల Arey 

ఆ పెళ్ల క్షు at! iE Tn న పం లు చీ అల్లో ran దలసూపందొడంగెను, గుదము ఇట్ పెూూజన తొలుపనె నాసం డొ 
వా 

గా fa గోళ్ళ క; స్తీ అ న తల జ్ జ ఫో జ సల జి Gen 

యుండినందదనుసార మ నదర్తించుటకుం సను 0 నంటు మం సుని బశ 

ణో అద క క అక ఆ ధారి, WT NW What UN 
౦జపజొయి నగరమునుబొాటు  బపహజు న ర్ట స నుపిర్ అంటి "త 

మ yp 

హక: రీ 

fa క 
గ్ ఫ్ 

లస a ట్ర క ర పట్టణనుందు స్యాతంత్స పూరక ంబుగ “మయ 

న్రాపించుట ననుజో.ు ber (తి కతిక్ష కిస కార్య ముం 

యుద్యమ పా్శరంభముస ఏ మూండునా. ఘువే లరూవ్య చు సుప 

యావ శ్యేక ముగల సు, అంత యధికధనయు నాయొద్ద చేనికౌరణంపున 

నాకృపి. నాకం గష్టసాధ్యముగం. దోయపదోొడంగాను. తల్లి యాభరణ 

ములను విక్యయించుట యు యుచిప యిన మొంకటం దభంచితిన, కొని, 

ిరుపాయినై చౌబూసుః హాకేయు:డు పంకియుఎడీ నవే వె యురూప్య ము 

ల తోడనే యుక యావధ శాల ఇదెజు పితిల జొవధాఎచశుపు వెకుగ 

క్రిందను జొపధమరాళ్యములక్ష్రి. దను తదిశరోపపరికర సున షొ ఇటు 

యందును, వేయిరూస్యముల క కు వెస్సిందితి౫ ఇది _యుభాగాక మూలస' 

నాలుగువందలవజకు బుణమునాశ చేసితి, నష్ట ము )న్నియు డీరి 

[మూడు నొల్లుమాసములభో బుణ వీముక్కవగు చనని నా మాకేం కాని, 

నాయాశ నిరాశ యంకుం బరిణత మయ్యెను కచుకంినుముగ నా కవ 

ధాలయమునకు రోగగ-స్తుఅధికముగ. నే తెంత్రురని నిశ్చయ నుకొని 

యుంటేినిం “కాని యా కృపియం దవభవహిన నస 'పొంణంసుున సరు 

గాంద య్యును; బుణము_పెరులు చున -చ్చెముం ఈవ్న శకి పృజాస వరి సతి 
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పలాన, డాక్ట రుదోర సొనిగారుచికిత్స 1 జేీయుటరకు యావ శక వు 

దశ్రు'రాలని పిజలకు "వెల్లడి కొవః అయును, ఇద్దియు లొక సు 

వజ వేతియందలి రొక్క_మును వెచ్చించి రోగపీడతుల కుచితముగ' 

జికిత్సలను 'జేయుచుండిన గొంత కాలమున కైన నాయుద్భమము 'బౌగు 

గ నడచును ,కొన్కి నే నన్ని తెజంగుల నిస్పహాయురాల నై యు ౧టిని. 

దాన, తేనధికహోని బొంద డవలసివచ్చను, తుదకు ర మేళుని ఇాపవాక్య 

ములు నాయెడల సార్గకముల య్యెసని యే చెప్పవచ్చువు. ఆదుషస్టుండు 

నాపపె6 చక్కు_నిందారో పణములసు గానించుచు జనసా వాన్యముసకు 

నాపై నసూయగలిగించుచుండెను, కాలేజీ దు నేనొక కుశాగ 

బుద్ధిగ ల వ ద్యార్థిణిగ ౬ బరిగణింపంబడియున్నను డాక్టరీవృత్తి యందు 

నను బిఖ్యాతిం బడయంజాల్ననెతిని. 

నా వృత్తీయందు సఫలతబడయయటాలకుండుటకుం గార మేమి? 

నా కీలతాభావ మేకచా! శీలసంవర్థ నము మానినీ మణుబపిథమ-పవి క్ర 

కర్శవ్యముం జనసామాన్యమంను దననిపుణకను విస్సరింపంజేయఃదలం 

చిన శీలత్యములేని'టె యవి సఫలీకృత 5 గాజాలదు. తొనెంత ప్దు 

పీమణిమైనను నింగ్లాండున దుం బరీమ్రోతీర్ణ యు యెన్ని డిగీ)లను 

సంపాదించియుండినను కీల తాభావమెన్నటికి సునుక మును జేకూర్చం 
జాలదు, కేవలవోట్టి స్యభావాభావమువలననే నాస్థీతి సా౭డెటులం బరి 

వర నమునొందె జనో. యద్దాని పునరు క్రిగావించుట యనవనరము, నొకుం 

గలిగియుండిన విద్యారూవగుణగ ర్వాతిశయంబున నేనన్య్యస్ర్రీలనుమిగుల 

దిరస్కారదృష్టినిం జూచుచుండెడిచానను, కాని తుదకు నన్నీ శ్యరుంజె 

న్లరకు౬ దిరస్కాార పాతుం)రాలినిగ నొనరించెను. 

_అసమయంబున నాయవస్థ వర్షనాతీతిముగ నుండెను, నొకష్ట 

పరంపరల కంతిము లేకండెసు నాకు సఫాతు నాలాంటి వాలా రు 

“మును జేయువారును. జెప్పువారును !లేకుండిరి, అన్ని తెజంగులకేన 
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రెజు 

"శ్రేగదవుస్న వారు విరక్తులయి యుండిరి, ఇళ క. ల ల 

లందు, వానిసమిాపమున శేగుటక నొకుసావాసముగలుగకులటెను, అట్టె 

పరిస్థతియందు ధనాభావమువలన నా యాషభాలయము. నడవని చో 

ఇటుల వైన సుదో్యోగము' సంపాదించుకొనుటయే స ముచికంబన
ి తలంచి 

సనిరావలంబను- -నిరాశ్నితను_సిరు పాయ నై తిని తండి గారి 3 శే సమ సంస 

యాయోజన నునస్సుసం దిడుక్ ని యుంటిని, ఒకనాడు నేనొక 

వార్తాపలిిక కను జదువుచుంటిని, 'జూసంందు. “తా ఎమ్, అండ్ ఎస్, 

పరీ క్రో తీర్గ్ణయైన లేడి డాక్టరు యావళేష్టకత ల రను ప్రకట టనముప యి 

నాదృ్భష్ట్వ్ పడెను నే వతియామిక | సుత్పుక తత్ నోడను నౌ 

పొకటననును జదువ నొరంభించితిని. ఒక ధన'ళాలియగు సజ్జనుండు 

మున నొక ధర్మ వెద్య శొలను న్ధ్పీ కీంచినటులనమ్మ దాని 

కాక లేడీడాక్టరు యావశ్యేకత గలదనియుః చెలిసికొంటిని, తత్కా 

లే నేనొక అఫ్లి శేషనువొసి నొాయోగ్య తొపత్తై ము సహితముగ 

నా యావధాబయపు ముఖ్య కార్యదర్శ కిం బుంవితినిం ఈశ్వరుని కృ కృపా 

విశయంబున నాప్ఫార్థన ముంగీక రింపయంబడెసు, నేను తత్త రై ఆము సొ 

వైద్యశాల నత్తివైచి యా ధర్మృనెద్య స శొలయం దుద్య|ోగము చేయ 

గతిని ఆ యావధాలయనముందు ప్రవిధాగమున నకు నేను ప్రథమ 

లేడీ జ డాక్షరుగా నియమింపం బడీతిని, ఉెపధములను గలిపి చచ్చుట 

కిరువురు మ్వీలును నన్యకార్యములక యి మజియొక్యస్త్రయు సిరువురు 

శ్రూలురును నా యధికారమందుం గలరు, ఆ యాపషధాలయము 

మిగుల 'బెద్దదిం చానితుందు 'పీసుకువ బాలురను ఏినక్షత లేక 

జుల్లరు జకిల్ళలను బడయంగలరు, (స్త్రీపురుషుల యాషథాలయ ములు 

శెండు నొక యావరణనుందే కలవు. కొసని, చేర్వేజుగ నుండెను 

సా యధికారమందుంల యాషధ్ధాలయమనందు (్రీాను బెడ్డలున్సు 

మాతిమే చికిత్సలను బడదయి గలరు, 
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ఫురున విశాగమంపలి పథాన చోక్ట్ర ధా సోంత మందలి యొక 

నజ్జను(డు. వానికి ప్రీవిళాగము మ జు నధ శాతము గలదు, అంతం డీంగ్షాం 

ఓ గొప్పగొప్న డీగిలసు ళ్ ee oo చి యుండెను. ముటిీ యు an 

భఠత ఖండనుందలి యొక సున నం పీడుడు భీవ న్యరనియొద్ద సొయో 
ల 

ర్యేశాధ్య యనమును చేసియుంసాను  అరతీయు మిగుల శిష్టాచా 

రుంయు=ఫొంపి స్యభావుడ లా దాతు యు. సురువపి భాగమం 

జే కాక మజే ముష్ట వ్దురు డాక్ట్ర కు. సంపు. ఫపాంలాతిని యధికొరము 

నకు. లోపడి పని సేయుచు న్ను “సా శతావథాలయ నుం మ6 బికిత్స 

లను బడయు రోగ వీకికులు పంగ ' సుశుము లగు దుంజెడి నాకు, కొన్న 

ధాలయ మండలి యుద్భోగుతెల్లరు స 3) సుటనతు బరోపకారతత్వ 

మర్మజ్ఞులునై యుండీరి, అంద రెంటు టబ )థొన గ నెస్ట్ రుస కధిక పిఖ్యాతి 

గలను, అది వాని వారవ ము sl ale గకృతి- wnt ర్ర ఎట్టి వరాయణ 

తల పరిణామము. బొంబొయి ననువాంచె ది చ్రడల వొని ప్రఖ్యాతి 

పిబలు చుండెను. జొవధము కొట రుపెంచు పోఠివారితోడను మిగుల 

నమితతోంబివర్తి ంచుచుు సవం ముసి నుత:డుమూ కెల్ల రకుదజుచుగా 

నుపదేశించుచుండెడివా డు. పొసి సజ నొకుస చిత ఘగందోలతోనుం 
న్ 

నేను దదసుగణ్యముగం బిపక్తించటప. సిరంతీరము: బియత్నింవం 

దొడంగితిని. చేను ధర్మ నెడ్య శల ౫ ముందుల బనివేయు టొక గొప్పనాథా 

గ్యవిపయముగ నాకు భాసికహుచయంజెను,. నిరాంహూ యోగ్య ధనా 

రనమును చేయుచు. దీనదుుఖతుల యాశీ శ్యాదము లయాచితముగం 

బడయంజాలుట నామహాద్భాగ్యము గాకుండిన మటీ యేమి 'కాంగలదు?్మ 
అట్టివిధంబున బాజలకు సేవాళుళూ)వ తొనరించుచుండుటనే నా 

వొడయమం 'బేశాంతిసం నోవా లుత్కన్న ంబులగు చుండెనో . యవి 

తయపూర్వములు.. మాససి॥ శ్టేశమువలన సొహృదయ మత్యంత 

జర్జరీభూత మైయుండెను, కని యషఫ్రు డా యాషధాలయమంనుః 
5 , are ల. ( ా 
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బని సేయుచు ండుట చే గగొడుక రసం నా మానసువకు శొంపిలాభ 

ముగలుగం దొడంగెనుం స కకం యిట్టి యుక్త మవకార్ల న 

చేపలు వలహోయ సాగితిని, ఎవరి కృపా 
స నా యాసాం: : 

ల్యలాభ ముదన్రచుం ఉనోంంరనా. వహ రు ఓమషునకు నా మోనసం 

బున వేనవేలు ధన్యవాద[ముల నర్పిం తి యుంటిని. కాని, యాయుజొర 

వవాదయమహాభాగుని నాను మెను 

చెను, నెలలు గతించికు,. కొని జు ౩౭ లెస్తపో చ జాల్బనెతిని, ఇతరో 

ద్య్యోగుల కవశేష్ణియు కంపు న నం. పథానడాక్టగునకుః 

దక్క. తదితరులెవరికి వారనామము చెలియననియే. నే నూహిం చితిని. 

ల్ల శ సః వః ష్ణ ఖః 

ఏ౩ స్వే దినములు గడ 

(22 (3 
ఒకే 

నాడు రవివారము, కో ఫావంనను'స సాయంఠతనసమదయః మః 

సమయసుంచరతనుగాంచి శే నా వెం స నకు జారనై తిని వాయు 

చేదనార్థనును-మనోవిళా) "ంతినిబడ దబ సనునేగు “కను గాగ్థా నో వైపు 

సక్రజయలు దేరితిని"చాల సేపటి గజ శ చటనంచాం మ వుంటిీని. తుంవకబరి 

శాంతనయి యొక సోనా పం" నహాత్ను తిని. అచటినుండి జన 

నంభలమును గోలాహూబ పవి న భవ నాజబాట వాగుగ6 

జూపట్టుచుం డెను, జేన-చట గహామ్పండి ఇమే యుటిని ఎంత నొకసజ్ఞ 

నుండు భార్యాస మేతుండై యామాక్షమున నపచుండుట నేను గాంచి 

' తిని. వానివెంట నైదా జేండ్ల పచ ఎదుముునల రుక్ సుంచఠాంగుండగు 

ఖశ్రాలుండు గలడు, ఆబాల జాపుచుషుసయముంగుషస్టమును. బట్టుకొని, 

నడచు చుండెన. మజియు ee యు పొొయముగల సుందర 

ఇశాలువొెకండుంలండుం ని నొక సేవకుండు తన భుజముపై నెక్కీ_ం 

చుకోొని యా దంపతుల జెంట చు గుండం ఆ యువతి యస శాన 

| సౌందర్య శాలిని ఆమె ముఖనుండలియుంను బుర్హభ్యంబులగు శోభా 



షల్గ్ల్లి అవంగలత. 
తమో 

పవిత్శతలు దీపింయు నుండెను, ఆస సజ్జనుండు మిిసల సుంనర సరూవుయు, 

శేజస్వ, గఖీరుండు, ఆకండు -వేజివరునుగాదు. పం కమలాకిళో 

రుంజే! వసమయయున నా సమ్ముఖమును ఎండీ యూ సుఖముగ్ధ పరి 

ణారము వెడలుచుంజినో యా సమయమున నాశా సుఖముకంటి 

న్యర్ణసుఖము హేయముగ దోవ దొడంగెను వారి స్థితిని గాంచి 

నంతనే పవితులను = సదావార సంపన్నులను భగవంతు! జ 

విధంబున బరిపాలించునో, సదాచార దూరుల కెట్టిదుంఖ 'మొడ/హార్చు 

చుండునో, యాచిత్ళము త ఫ్లైలముననే నొాహృదయపటమున చిలి పోతే 

మయ్యెను నేనెంతయేనియు సరళ తా పూర్యకంబగు యనురాణ 

మును బోదర్శించి నన్ను వివావామూాడుటకు వానిని సాను యము 

'బ్యార్థించియుంటిని కొని యతండు ధన్వతముండు. అతంటేశసల్నీ విత 

మును స్మరించి నా వెపున కొకప ర్యాయ 'మేనియు గుద్బన్టీ. బరికింపం 

డయ్యెను, అట్టి సత్పుషషున కత్షయ సుఖపా) వ వొడమకపండిన 

మజియేరికి లభింప'గలదు? నేనుగూడ వ్యగ్గముగ నతి సుఖేచ్చయంమః 

బిక్క_క, తల్లి యా ేశానుపారము వివాహ మొనరించుకొనిన చే 

నిట్టిశోశమును గళంకము నేల పొందవలసి వచ్చును? 

కమలా కిశోరు(డును వాని వరిభారమును నా దృక్షథమునుండి 

మజుగుపడిన పిదప నేసట్టి యుబ్వేగ జనిత స్థితియందు సోఫానుండి 

లేచితిని తోంటనుండి వెడలి గృహమునకు నుగుడిపోఫుటకు బాడుగ 
బండీకై వెదకందొడంగితిని. అంత నొక విలక్షణఘటనము నాకంటః 

బడెను. మలినఖండ వ్రు ధారిణియగు నొకతె మార ages నొక 

యాంగ్లేయుని సమోషించి బిక్ష యాచింపదొడంగాఘు, ఆ. ine “నేయు. 

డదలించుచు వెడలిపొమ్మను చుండెను, కొసి, య్యా స్త్రీ యాచించుట 

మాసదయ్యును, వానిని -వలుమాజులు వేకుచు బాధంపసాగెను, ఆ 

భికుకురాలీ మొథ్యమునుగాంచి మో యాంగ్లో యుయు పవితుండై దన 
మ 
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వీయందలి విలాస దండముతో డానిపిసున మోచెశు ఆఘాకము 

వలన వివ్యాలచిక్తయయి యా వీక్రుకురాలు గోలుగోలున దురవిల్ల 

సాను, అది క్ర న్నీ టిని దుదుచుకొనుచు నచటినుండి కదలి నాసమోొ 

పమున కేతెంచి నన్ను యాచింపః దొడంగను, నాకు దానిపై మిగుల 

జాలి వొడమును, డాని "కెద్దియేనియు నొసంగు తలంవుతో నాజేబు 

నందు జేయిపెట్టితిని అంతలో నాత్రీ నన్నాశ్రీక్ణ వెంచినది, చేనా 

యాశీర్యవచనముల నాలించినంత నే యాకంక సరము మున్నెచటనో 

వినియుండీనటుల నాకు: దోపసాగాను, నా కధికళంక వొడమోన్సు 

చేను బాగుగ జాని ముఖమువైపునకు నిదానించి చూడ సాగితిని, నేను 

కురా డద వవికరణము 
భో 

దానిని గుత్తించితిని, నాకింకను డాసిపై నధికకరుణ జనించెను. నొ 

జేబునుండి యర్జరూ పాయిని వెడలించ్చి “సీ పేరేమి యని పిశ్నీం 

చితిని, 

అత్ర్రీ చాల సేపటివణకు నిసబ్బృయయి నిల చెను, తస నౌవముము 

వెల్లడించుట కామె కిష్షయు లేకుండెను. కొని ధనలోభము నౌమె 

సంవరణము జేసిళొనజూలకు, “రేణుకి యని బదులు పలికెనుం 

చేను=ఆన్ఫతమాడక ము! నిజమును వచియింప్పుము, నీ పేచేమి? సీష్ట 

నిక్కు_వముగు నామమును దెలివిన సీకొకరూవ్యము లభింపం 

గలదని పలీకితిని, 

సాపలువల నాలించినంత నే దానినోట నూటలూలెను. అది 

కన్నులసీరు నింపుచు నా నామసు “తారల యని బసులుపలి కెను, 

ఆమె టె న్యావస్థనుగసి నేశధిక వ్యధిత నైతిని, ఆవెఫొక్ల 

రూప్వ మొసంగి; “న్ని నన్నెణుంసదువాక[ోయని మరల బీశ్నించితిని, 

నావలుకుల నాలించిసంత వే యామె మిగుల విస్థిత ఈ య్యెను 

మజియు నిదొనించి నా మోా.మువంక బరికింపదొొడంగాను, నన్ను గుత్తి 9 

చినతోడనే యా మెక దుఃఖము పొంగి పొరలివ చ్చెను, ఆమె నా చరణ 
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ముబపయిల డననీరమునిడీ “*లవంగలతొా! నే ననంతాపరాగ్గిని 

నన్ను తమింప్పుముం సొ పావకృత్యములషందగు పాయక్సి తృము నాకు 

లభించీయున్న ది, నన్ను మన్ని ంపుమని వలుమబు నిన్ను వేడుచుంటిని. చొ 

ను నొ యవసాన కాలమందైనను సై హృదయ నుసకు6 నొంతళొ 

జుకారం గలి” దనెను. 

సమ గొలందిగ వెనుకకు. దొలల్య, “తారా! ఎవరు నీ కృత్య 

ములకిట్టి పితిఫలము నొసంగి యుంజినోో యా సర్వశక్షియుతుండును 

బరమ నాక్టియమరారియునగు పరాత్సగుని తుమార్నణను. వేండుకొ 

నుము. వాని దిద్యనాను నంస్మరణమువలన నీకు శొంతిలభింవయ లదు, 

మంచిది! మజీయైదు రూప్యముల నొసంగుచుంటిని, తీసికొమ్ము. 
ఈశ్వరుని శరయువేయము,. 

0ఖి 

ఇప్యీధంబున బలికి మజీ యదు రూపాయిల నామెకొసలగి 

నేనొక యర్రెబండ్నిపె నాగృపహూమునకులోయి వేరితిని, 
గృవామునుబేరి విశిమించుటకొక పర్యంక ముపయిం బరు 

టిని. కౌర ఫొడవియుండిన కారుణ్య జనకే స్థీతిాదెన్యావస్థ నొ 

క స్రైదుటం బొడకట్టం దొడంగను, నేను విహ్యల చిత్త సతిని. క్స్ 

సమయంబున డార పీంవువై వే'తాఘాతము దగిలెనో యవుడామె 
హృదయ మెంత వ్యధనొంది యుండెనో యను విజారమే నా మాన 
సమున బలుమా బులు బుట్టుచువ చ్చెను. ఆమె యవస్థ యంతే్యేంతే 

శోచనీయమై యున్నది, అట్టి దుస్థితి ననుభవించుటకు. దగిన కృత్య 
ములనే యామె గావించియుంజెననుట శెట్టి సండియమును లేదు. 

ఆమె పము నాకెంత విశ్యానము గలిగియుండెడీది! కుతంత)మొలను బన్ని 

యామె నొ సర్యనాశ మొసరించునని క ల నేనియుందలంప నైతిని. 'శాని, 
తుద కామె నన్ను బూర్తిగవంచించి, నె* సుఖమయ జీవనమును గలున 

పూరితముగను నశొంతిమయంబుగను వేసివె చెను ర ల నే 
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నామెకం బిత్యపకారమొనరింపకుండుట కంక  శక్షిహీసారాలను 
రకిప్పర మేశే(రు(డు దయాంకరంగు:డయి నాక ట్రే 

హేయబుద్ధి నమదయింపం కేయ(డ య్యెను, మజీయు నవసరము గలిగి 

నవుడెల్ల నా వృాదయాశ్నే రమం దు గోంఫమునకు మసాజు గంగరుిన్లూ 

వీడమునునాంటుచువ జను, ఈశ్వరునియం మనా “తను లేదు, గానియొ 
ద ద్ద పాపవుణ్యంబుల "లెక గాయేలేదు. ఇట్ట విధంబు బగ ప్రలాపము అవ్వు 

గాను. కొని, 

త్ 
డప్పుడు బ్రీహ్మాధ ర్మానురాగినీ . ః పత్యికయందు 'పతువ షచుంపెక్షివి 

కాని యపు డవియన్నియు మిథ్యలని నేవ దెలిసికౌఎటిని నేనె 

య శాంతిమయ కేశనుల సనుభవించు చుంటినో, యవి నా నిత్య 

పాప ఫలితములు. నన్నొక ఫఘోరవిపడ్తియుదుం జిక్క_ంజేసి తార 
యధికనుఖము సనుభవించు చుంజెససి జే నూహించితిని. కాసి, 

యదియు మిథ్యయ య్యెను. ఈశ్వరు: డామె కగత్యముగుదానికంటు 

tw 
క్ష 

| ర్ట ln 

నధిశదండన మోసంగియుం డెను, నిస్పహోయంరుగు తొరభిక్రాపృత్తి వలన 

నుదరపోవుణము జేసికొను చుండెను, ఇంతియకాక పైపెచ్చు పజల 

వే ళాఘాతీములకు 'సజేయగుచుంజెను. తార క ఇక en 

విచిత)గతిని గాంచి యామె దై న్యావస్థ్రమదలం చి నాహా న 

సవాజముగ బకాశ మానమ తానా. నానే. నములు 'డెజవంబజెనుం ఏ 

పరమాత్ముని చెశన ప్యోతివలన నిపిపంచ ము- ఈబహ్మోండము పకా 

శమానమగచుండెనో యా సచ్చిదానందుని శరణుకొ చ్చుటకంకె 

నితర తరుణశోపాయములేవని నౌకు పరిజ్ఞాతము గాందొడంగెను, దిసు 

లు=-దరిదుగీలు==- అంధులు ఆ నాథులయాాాఅంగ హీశులు మున్నగు 

నశక్సజనులనె దయగలిగియుంశుటవలననే జీవనసాఫల్యము గలుగ 

గలదని నేను నిశ్చేయించుకొంటిని, నాయెడ లత్యం తాపరాధ ముసనరిం 

చియుండిన తారకు నాండుకొల!ది గొవ్నయుప కార మొనర్చి నొమాన 

నము మిగుల సంతుష్టియు స్వస్థత యూ నొందెను ఆ నా౭టినుండియు 
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నట్టి నుఖప్రావీకయి యత్నించుటకు6 గృక నిశ స 

eae కఖుతుల కు య ధాళక్తి సాయపగడందోొడంగితిని, 

తారఠకారణమున నాకు సర్వనాశ మొద వెను, అఆనాండా హు 

యవన్థనుగా చప :తోపకార గూఢతత్ర్తమ ను నేనుగ 9హూంపంగలిగితిని,ఆ 

oe నావధశాలయందలి నా కార్భవ్నణాళికయుంద ధిక 

వ్యత్యాసము సంభవించెను. నేను రోగగిస్తుల సధికశిద్ధం పూడందొ 

రుస తనసుసొారము 

డంితిని నొ స్వంతన్యయమును గొంతలెగ్షించి యనాథదీన్సులకు 

సాయపడ నిశ్చయించుకొంటిసి, ? అనతికాలములో నే పలాని యూవభా 

లయమందలి లేడీడాక్టరు మిగుల దయాళువనియుం గడుజాగరూకన తో 

రోగులవ( జకిర్స జేయు చుండెసనియు, సొనగర మందును జుష్టుపట్ట గాను 

ములయందును నాపిఖ్యాతిప)బ లెను, ఇం సీనుకఎసు? జొవధథాలయ 

మందు వ్యాధిగస్తులసంఖ్య వృద్ధికాందొడం గొను. అట్టి యభీవృద్ధినిగొం 

చి మా యావధాళోయప్పు బ్రథాన డాక్ రధికి ప్పాసన్నుండ యను, 

ఎవరి యుడార బుద్ధి నాయాషధాలయమనము స్థాపింపంబ జనో -._ఎసరి 

నావుము నాకంతదనకం చెలియజో యా సబ్దనుసకుం గలిగిన సంతసము 

నకు మేర య్ బేకుంచెను, 

నేను చారను గలసికొ నన యాజఖుమాాసములకుంటివప మభ్య 

హ్నము మూాదడుగంటలవేళ నే నౌవభాలయవమందుం గనార్చుుండీ సేమ్ 

యో వ్యోయుచుంటిని, అంత నాకస్మికముగ శ (స్త చికిత్సాలయమున క 

రుదెంచుమని బ్రధానడాక్టరు నాకు కబురంపెను. నేను జంటనే 

శ _స్తోప/యోగ సమయోచితంబులగు దుస్తులను దొడిగి యా గదిలో 

నికేగితీని అచట నేనొక భీషణదృశ్యమును బరికించితిని, ఒక మనుజుల 

డు ట్రాంబండికిందంబడి మిక్కిలి గాయబడియుండెను, వాని తెన్న 

ముకలు స గ్రంంయయుంజెను, అతడొక మంచన్నుపైం బడియుండి తరుం 

ల్యెసమయమును. బీతీతీర్ణతుచుండెను. వాని సమీపమున నొక 
| | బు వ 
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మైరోవీయకాపోలీసు యిన స్పెళ్టరు నిలుచుండి ఫిథానడాక్షరుతో నా 
దుర టన మిటుల వర్షించుచుండెను" === 

బతు సొరోయి మైకమువలన మత్తుడయి యకాంగాడుచు 

ర ఢ్థుపయిని బోవ్రుచండేను, అంత నొకటాంబండి ఫీనిమిాఃదగా 

వెడలిపోయెను,” 

ఇంతమాతిపు సమాణారము చెతీంగించి యాయిన స్పెక్ట రచట 

నుండి వెడలిపోయెను, తదనంతరము నేన వానికి గోరోఫారం వాసన 

జూవీంచి వమూర్భాగతునిగ నొనరించితిని, ప్రీథానడాక్టరు వాని కాహ 

స్నసానమున శ స్తవ యోగ మును గావించెను, ఏథివూర పకంబుగం జిక్సి 

త్సేనంతయు జరవీ వానిగాయములపై6 గట్లుక మను, మతి మొక డాక్టరు 

సాయంబున నతడు వేజౌకగదిలోనికిం గొనిపోయుడెను అంతదనుక 

నతడు మూర్భ్చావస్థయం దేకలందు, కొంత సేపటికి వానికిం జైతన్యము 

గలిగను. అతడు నేతములదెజచి విస్గయ'కారక దృష్టి నలుదెసలం 

బరికింపందొడంగను. వానికి. డెలివికలిగను, శాని, జీవించు నాశ లేదు. 

వానిప(స్త్రుములన్ని యుజినిగి నులినభూయిష్ట ము వై యుండెము, వానిశిరో 
జములు శృకనులు బాగుగ జెణీగియుండేను, వానిచేవామునుండీ 

యొకవిధంజగు దుర్గంధము వెడలుచుండెను. వానిశరీర ము కంవించు 

. యుండెను. ఘోరయళొంతివలనను దారుణవ్యభవలనను వానివృాద 

యను ఏిదీర్ల మగుచుండెమం వానికత్యంతళో చనీయానస్థ గలుగు చుంజె 

ను, ఒకప్పుడు తెలివిగలిగిన మజియొకప్పుడు నరార్భాగతుండగుచుం 

డను వానిస్థితిని బరికించి నావృాదయము దుఃఖపూరితమయ్యెను. ఒక 

సర్యాయ మతండు వాలసేపటివజప నిస్రబ్టురడె పడియుం డెను. వమురల 

నొక్కవమూజుగ 6 దురిల్లిపడి వీలపింపందొడంగెను, అతండధిక ప్రయత్న 

మున నొక్కొకమాట గలుపుకొన్కి “మూరు నన్నేల కాపాడితిరి? నా 

జీవనము నొ కత్యంత భార మైనది, ేనాత్మహూత్యకుం బ్యయత్నించితిని, 

కొ లిన 
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కాని నే సివుడ ధిక నధకుంబా లెతిని, నన్ను గోపాడం బయత్నింసకుం 

డు. అయ్యో! నాకు విషము నొసంగుండు, నాక అభి) ముగ నంత్య 

ము కాయలదు.ో 

ఇవధంబున జలుకుచు దీర్భ సశ్యాసలను బరిత్యజింపందొడంగను, 

వానిపలుకులనాలించి నాకు మిక్కిలి కరుణజనించను. కొని, 
వానికి వివమొసుగుటకు గాని, శీఘరముగ స్యస్థశ గూర్పటకుగాని 
'మేమసనుక్థుల ము, ఆమనుజుడు పలుమాజులు నా మొశమువంక్ 

దిలకింపసాగెను, వేను చాలనేపటిపజశతండు నావెపుశ కటు లేల పరికిం 
చుచుంజెనని తలవోయసాగితిఫ, జాని వరా కారణముకఘు నేవు చెలి 

సిళొనం జాలని తిని, అపుడతే(కు నొ విస్మయవ్యంజక సుఖమును 

గాంచి నన్న ధిక కొలముదనుక సందేవామందుం జిక్క జేయ లేదు. అత 
డు కాతరస్వరంబుతో, “లవంగల తా! నీవు నన్ను గుజ్తింపజాలకుంటి 
వ, ఎవడు సీ కనంతాపరాధముల నొసరించియుంజెనో-యాసీచర మే 
శంయ పండే, సీవు వీనిని క్షమించెదనా? ఈశ్వరుండు నా కృత పాపముల 
శెట్టి యుచిత దండన మొసంగియుండెనో దానిని నీవు ప్రత్యషముగ 6 
గాంచు చుంటివికజాో అనెను, 

రమేళుని వచనంబులనాలించి నేనుకు డాక్టు నధి కాళ్చ ర్యా 

స్వితులమైతిమి, డాక్టరు వానిజొొన్నూనె ( వేయి యునిచి “ర చుశా! 

నీవు మెడికల్ కాలేజీయందుం జదువుచుండిన కాలమున నీ విషయమున 
నేనేభవిమ్యద్యాణిని బలికియుంటినో యది సీకిపుడు తొ ర్కా_ణమయ్యెం 
గదా! సురాసేవితుల నెచట్ననైనను సుఠక్షితులనుగం గాంచి.ముం 
టీమా 2 అనెను 

రమేశుఃడు కనులుమూాసి బాల సేపటి వ జక మిన్న కుండను, 
అతండు మరల్క ోలవంగల శా! నన్ను త్నమింవుము, శ్రమించితినని సీ 
నోట జలుకును, అపుడు నాకు శాంతీలాభమొదవయలదు, నే నధిక 

షు 
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మూాట్లాడజా? ను. అశక్తుండను, అవసానకాలంబున నాకు శొంతి 

హాదాసనమునంసము, ఇయ్యదియ నాపార్టనో మనెను, 
ర మేశచందునటి కారుణ్యజనిత పరి స్థితియంనుం గాంచి నాహ్బన 

యము దిఏభోూతమయ్యును. నాకు వానిపై మిక్కిలి దయగలిగాను, 

వొనియప రాభములు త్షమ్యాములు గాకుండినను,-విస్గ ్రతినొందశ కిము 

గానివెయుడినను చేను వానిని త్త మింపక నిలువ(జాల సతిని, 

చేను రమేశే బాబూ! నేము నీతుపరొధములను శ్ర బుంచికిని, నీవిపును 

వర మన్యాయమూ ర్రియునంత ర్యామ్ యునగుప రాత్పరునిసంస్మరింపు ము, 

ఎవరు సీయపరాధ ముల కనురూపదండస మయొుసంగియుంజెనో--యాత. 

డే సీవశాంతిని జేకూర్చంగలండని పలికితిని, 
ర మేళుని నేతములనుండి యశు)జలము ప్రివహించుచుండెను, 

అత డధికక స్టంబున-ో నిపుడంత్య సమయ మందు గమలాకిశోరుని సం 

దర్శనముగూడ నాకు లభించిన నేను వానినిణాశ క్షమార్పణను 

వేండుకొందును, బివ్మాధ ర్మానురాగినీపతికయంను వానిని మిగుల 

దూపి.౦చియుంటి* న నెను 

ర మేశుని వచనంబులనాలించి డాక్టరు మిగుల విస్నితుండయ్యె 

ను, “భగవంతుని కృపావిశషమున సీవింకను బదిపద్నునైదునివిమము 

లు జీసించియుండిన వారి సందర్శనలాభము నీకిపుడు కలుగగలదుం 

తన వితరణగుణమువలన సీధర్మ శాలను స్థాపించిన కృపాఫలిత మా 

యుడార చేతస్కు_నిదే* మజియు నాగపురముందలి యొక సజ్జనుడు 

కొంతవ్యవధిలో పీరకాషహఇ౭లయమందలి రోగగ 3స్తుల ఫలవివరణ 

మెటుంగుట "ేకేరనుండెను. వారివెంట గమలాకికోరమహోకే యుని 

నభాగమనమును గలుగును.” 

డాక్టరు వచనములనాలించి నేనుగూడం జక్రత్ననెతినని నుడువ 
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నొమము డెలితయదాయును. ఒకటి శెండుమాబటు లావిషయ యును డెలి 

సిహొనుటపంబియతల్నించియుంటిని: కాని నాపియక్న ములన్ని యునిష్పల 
ములయ్యెను. అట్టి పరిస్టితియందు నాహధాళయాథ్యశ్రుని చిరపరిచిత 

నామము నౌలింప నాకు మిక్కిలి సుఖసంగోవకమ్షు లొదవెను, మూ 
పాఠకులు విసృతిం జెందియుండరువగకమలాకికోరుటొపవుడు. నా 

పాిర్ధన నమాన్యతగావించెనో ఉయవఫుడు తుదథక నేను వానికి చాసినై 

యుండిన నదియు నా సౌభాగ్యమే యని తలంచితిని, ఇపుడు సో 

మనోఠధ మేదియో యొకరూపంబున బూర్ల మొందుటనుగాంచి నాకథ్ధి 

క్త హార ముజనించెను, నే నుల్ల సితను గాందొడంగితిని, అంతం ౫ మల్రాక్షి 

తోరుని శుభాగమనమయ్యెను, జాని వెంట నిరువురునృద్ధ సజ్జనులును నే 
జెనిమిది యేండ్ల బౌలుఃడాక(యును గలరు, ఆ వృద్ధవురుషులిరువురి లో 
నొక మహాభాగుండు కాహాయాంబరములను ధరించియుండెను, "రెండ 
వవ్చద్ధుండు సాధారణవ(స్రుములను దొడిగయుంటెనుం 'కాపాయమవ స్త్ర 

ధారియగు వృద్ధుండే తెంచినతోడ నే రోగుల గదులయందుం బ్రవేశిం 

చెను, వానియముచరులు వానిని వెంబడించిరి వారలు రోగసల సమా 
పమునశేగి వారి వ్యాధిసంబంధమగు పిశ్నమాలను గావింపందొడంగిరి. 
రోగపీడితులతో ఛై ర్యపిదంబులును సంతోవమదాయములునగువచనం . 
బుల బలుకుచు వారికి నొాశంగాల్పుచుండిరి. మజటీయు భగవంతుని 
వాస్త విక స్వరూపమును వర్ణించి యాదయావమయుని ధ్యానమంద్వం 

దత్నర్నులై యుండుట కప బేశ మొసంగుచుండిరి. రోగుల పకృతికిలాభ 
'మొదవునట్టి ఫలమును వారి జ్ఞానబోధ నావితరణమువలన గలిగింప 

సాగిరి, 

ఇట్టివిధంబున నొకొ_క వ్యాధిగ్ఫోస్తుని వృత్తాంతమును చెలిసికా 
నుచు నొవృద్ధమహాశయు. డనుచరస మేతుల్లై రమేశుండు శాంతి నను 
భవించుచు నంతిమసమయమును బితీక్షించుచుండినగదిలోని'ే వ్వాచిరి, 
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రమేశ చందు)ని విపన్నావస్థను దిలకించి, యెల్లర చేవాములా గగుర్పా 

టునోం చెను, నారలుశయ్యను మిక్కిలి దాపించి వానిని బాగసుగయూాడ 

దొడంగిరి. ప్రి థానడాక్ట్రరును సమోావమూన నేకలండు, అతడు రమేకు 

నితో “రమేశ బాబూ! ఇటుచూశుము, పండితకవులాకిళోరుతి సాకీ 

మహాశయులు విచ్చేసియుండిరి” యనెను, 

రమేళుండధికకష్టమఃన దనదృ్టి కమలాకిశోరుని వె పునకు! 

బిసరింపం బేసి; కవ్రిం పాఠీ మహాశయా! నన్ను త్షమింపుకు, బిహ్మాధర్నా 

నురాగినీపతి)కయందు. మిముబోలు నుదార చేతస్కధర్మపరాయణ 

వ్య క్షిపయి వ్యర్థముగ సమాలోచనములను గావించియుంటిసి, నాకు 

ఘోరసంతాపము గలుగుచున్నది. ననుబోలు నీచుని--దురి తొత్ముని 

నోట చెడలు దురాలాపనులు ఫలవ)దములు "కాజూలవు, పతన ఓ 

నిరంతరము విాకు శ్నేమముల నొడగూర్చ సీశ్వరుని బార్థించుచుం 

టి” ననెను, 

రమేశచంద్రుని పలుకులనాలించియు వానికోచసే యానస్థను బరి 

కించియుం. గమలాకికోరుని నేతి ములళుపూరితములయ్యను. అకండు 

రమేళు0 మస్తకమున దన చేయినునిచి “సోదరా! మిన్నకుంకుము, 

భగవంతుని భ్యానింవుము, ఆ దయావమయుంటదే నీ యుపరాధములను 

మన్ని ంపంగల(డు. నా తలంపునందు నీవు నొకెట్టి 'యపరాధమును 
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బవ గ్ా ననా సదాచారసఎపన్నుండవయి నరక నే నన్ని 
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దునకుం జాపితిని.రముశుని చేతికందిచ్చితిని, కశలుండగు చికిత్సకు 

జు శరీరమందు నాటుకొనియుండిన కంటక ము న్య్టియుక్సీ జెడలించు 
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నిగ నొనరించుతలంపుతో, సీమధ్యనే క మలాకిశోరుమహోకశ యుస యధీ 

నపజచి యుంటిని. ఇక నీవు వీనిని సంరఠక్షీంచుకొసు” మ నెను 

: వుతుని గాంచినంతణే నా హృనయము దుఃఖ పిపూరిత 

మయ్యెను, -జీహాము. పులికించెను. ఉదరజాతుండగు నిజపుతుోని 

"శీవలము లోకనింద ఖీతిచేంానేంటిదనుక వాని వైపునకు. గృపా 

కలితాపాంగముల్ననెన నేను బరికించి యెటుంగ, నాని నాకస్మిక ముగ 

సనా యంతికమునగాంచి, వాత్సల్య పేను నధీరనైతిని. నిశ ంక నున 

స్క_నై వానినెర్తి నా వృాదయముతో. జేర్చుకొంటిని. 

కాపాయ వ్యస్రుధారియగు వృద్దుడు నా జనకంయేయని మొ 

పాఠళపలు “తెలిసికొని యుందురు, నా తండిగారి పిశాంత వేమమును 

గాంచియు, కీయరావసరివూార్ల వచనంబులనాలించియు, నేనుజాగ్రతనొం 

దికిని, భ _్రీక్ళధ్ధా వెళంబున నానేతిము లభు)పూరితములయ్యెను. నేను 

బారి చరణముల మె సొ మస్త కమునిడి, “నాయనగారు! సన్ను త్ను 

ఫుడ. .మోరు సకల పియత్నములసు నా పాపక్షైూళనమునక ౦3లో 

ఇంక చే బలుకజాల నై తిని, . నా కంఠ ము రుద్దమయ్యెనా. a 
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వజ క. బోోడిందియుంట్సి కోసి సి పంచుకయినను సొపలుకుల 

బృ ఢ్యారమిడ వై లీది, తుదకు సక్రిట్ట దుస్థితి సంభవించినది, ఈశ్యరుండే 
క జజ సు మగా వ 

ఉదార నును. గొాచినియుం పెట నం పవాంగము 'పేరనియు 
Can 

మనము 'శపించు కారషమే సరగ్షమునియు కతలంచుచుంటివి, కొని 

యాక్యరుని సమక్షమున పాపవుణ్యంబులను 'దెలిపెడి యెంత నూత్ము 
శ 

మృ "తక్క గలదో బువ్ర్రతు సకం చెలీసియుండును, మంచిది! గతము 

నకలు చింత యేం? ఉనైత గరుసి ధ్యానించుటయం'దే సీపు శమము 

సల? అసుపః 

చుకుని యవసానకొబగు మిక్కిలి దావించియుండెను. ఆత 

జధిక పియత్నేముతో, “వకీలునుహాశయా! నన్ను తృమింపుండు, నే 

బధికముగల బఆకక జాబను, మిమ్మాల్లర నిచటంగాంచినంత మవీయగత 

వ పకృత్యము లొక చాకటగ వాబస్న ఎతీగో చరమగుచున్న వినాహృాద య 

మందు ఘోరయపొంతి యుదమించుచుస్నది. చేనివలన య శొంతితొలం 

న్లో నృనోలావి బప నంంచునో సం పరాకు పథ నుం దగ్వేసరుడనుగాం 

జూలుడునో యట్టి తహువదేశ్ ముసంగి సస్న నుగ 9హాంపులో డనను. 

రమేశునివా “కమలను వినీన ముల్లర హృదయములు కరుణారస 

పషవూ నికయులరమ్యసు. అప్పుడు సాధారణ నస్రుధా వెయగు రెండవ 

వృద్ధ సజ్జనుండు వ+*సినో * ర మేశ చందా)! వ మనస్పునుజలింప పసీయకు ము, " 

హృదయ సందు దుర్మలతను వొతసీయకునము.. నేను సీషొక పీత 

మును బేధించెదను. దాసివ తస నహృద్దత య శాంతితొలలివోయగలదు, 

ప్ శుఖవంవముయడవాషడు వు, ఏమి! సవ్ర వ'పటుకులను మన్నించుటకు 

సం పిదముగో న ంటిచాళ యసిో ప ప్ర! ౧ యను. 

ఆప్ట 
అమేశుందు కించి చిపప్ల దృష్తి నవ్య ఫసివై వెపునకుం ఖరికిం చి“ ఎసరు? 

బ్యా ఎకుంపొకాచరణమియులా? అహో! ఏిరూరా? మాపు నౌకధ 

స్టే భి క్రినికాషాసయులుగి లను] సు మీనాయాంజ్ఞ సు వు బాొనించెద, న సము, 
ఛ జ్జ ము. 
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స్వ; సొ (న శ గో జ 3 epg iy ఖే 
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స. జ 

ఆమె నీవలన వంచింసంజణడి వ్రజ వాతో వ్వా 1 మంకు 
"a లీ bn 

తనకొరను త్రో ప నిపొదముఆను 'వెప్టీ మాంస “యు: ఎడము. Cher సే వి మును 

స్వీకరింపవై తివి. తిత్కారణంబుస భగవంతుడు పకిచి దండన మొసం న 

యుండెను, ఇపుడు స త్యాంకః లస. వీసం. సీక్షకంప్తు సు 

న మాయిరువురకు సుఖళాంను ఒప సటిడం పసం, 

రాయడామహాళ యువి మం టం చున రాం మ్పొల్టపళి ఏం 

తము గలిగాను, రమేశుసి సిస్తేజ ముఖ ముం చు సళ దిన్మా సప వ! 

X దృగ్గోచరము గాందొడంగాను. అంతు సంపొపిఎంనుటతన మసం 

నసమర్గుడగు చుండెను. అతం డస ష్ స్వం బు కో గనొక్ర- సలాము 

త-మే యనెను, 
అంత బౌాబూనుహాశయులంు నెవె పు నకు దరి “లవంగాల అ] 

సీవ్రగూడ నొ పార్థన నను పొన్నింవ్రుముం నా సజు పెంట అంత వట 

చఛచితములుగాన్సు, మనము శాపించుకొని.యుండీన పనావా నిజ సు, 
Sew, 

దికాదు. సీకుం బతిసగు కోరిక గాక్రు సన్న ముం దేసయు బీ, స లక 

శ్లేలంపయినను నొహృదయమందెన్న డద ించి యుండ బీచు శే సట 

మిత ప్రేమ కొరణంబున-సీ మానసంరశ్రై ౩ కార. గాస్ క పొలిభ్దంప 

సగుపతినగుట నాక సంభనిం చెను, సవ సేక్కు_ వంపు ఇతి రహే స 

“వాసిని స్వ్ర పతిగా గా స్వకరింపుహు, య సెత్రౌ శ్ర ల వే కరు. సమ్మ 

రను సుఖవంతులము కాగలము! ఇ 

ఇవ్విధంబునబలికి కాబూవువశళ ముండు నొతిన మునులు సెం వి సి 

“రమేళుని చేతియంది డెను. ఆసమంయంబున నాస్థితి కింక సైన్య తాకి 
జ యునోభంగి యయ్యుష. గుంతు గ్ల శెజంగున నాననా ముం a 
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దునపం జాపితిని...-రమేశుని చేతికందిచ్చితిని, కుశలుండగు చికిత్సకు! 

డు శరీరమందు నాటుకొనియుండిన కంటకము నెట్టియుక్షి వెడలించు 

నో యట్టి విధంబుననే బాబూమహోశ యుండు నుదీయహృదయ వ్రీక్షిత్ర 

కంటకము నొక్కమౌాజుగల బెకలించ్చివె చెను. ఆసమయంబున నేనొక 

మహాయంత)ణనూనుండి విము కి బడసినటుల నాకందోంచెను., నొ నానేశి 

నులనుండి యనర్లళాళుథార పినహింపందొడంగెనుం ఇచొాబూవముహాళ 

యుండు తమువెంటనుండిన బోలుని నా నికటమునకు( గానివచ్చి, 

*యా'ొలుండు నీ వుతుిండుం మధుసూదనుండు, నేంటిదనుక నేమ 

వీసిని నా వుతినిగభావించి పాలించితిని. పోపీ.ంచితిని. పిన్న నా(టినుం 

డియు వీనిని శాంత... సుశీల... ధర్శావిద్యాశాకర్శవ్యపరాయణు 

బగ నొనరించుతలంపుతో, సీమధ్యశే క మలాకిశోరుమహోశే యునీ యధీ 

పజచి యుంటిని. ఇంక సీవు వీనిని సంర క్షించుకొను” మ నను. 

_వుతుిని గాంచినంతనే నా హృదయము దుఃఖ పిపూరిత 

మయ్యెను, జేవాము వులికించెను. ఉదరజాతుండగు నిజపుతు'ని 

శీవలము లోకనింద భీతిచేనేంటిదనుక వాని వెపుసకుం గృపొ 

కలితాపాంగముల్ననైన నేను బరికించి యెజుంగ. వాని నౌకస్మీకముగ 

నా యంతికమునగాంచి, వాత్సల్య పేమ నధీర నై చ లీని, be 

స్క_నై వానినెర్తి నా వృాదయముతోో జేర్చుకొంటిని, 

కాహాయ వ(్ర్రుధారియగు వృద్ధుడు నా జనషంజేయని మొ 

పాఠకులు "తెలిసికొని యుందురు, si తండ్రిగారి ప్రశొంత “వేచమును 

గాంచియు, వీయావపపసరిపూర్ష న చనంబులనాలించియు, చేనుజాగతనొం 

దిత్తిని, భ_క్తీశ జ్ఞా వేశంబున నానేతిము లక్ఫుపూరితములయ్యెను. .' ణేను 

" వారి చరణములపె నా మస్తకమునిడి, “నాయనగారు! నన్ను ష్షమిం 

ఫుండ", +, .మోరు సకల పియత్నములను నొ పాపశ్షూశనమునకంాషో 

ఇంక చే బలుక బాలనై వైతిని:: న న్య రుద్దమయ్యెను, 




